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 به نام خدا

 خالصه طرح 

های غیررسمی زاهدان )كد پذیری در سکونتگاه های كارآفرین و آموزش بانک تشکیل گروه "اجرای طرح 

بهسازی شهری طرح "از طرف  5/1388/ 24به تاریخ  88/ 600/ق م/0013( براساس قرارداد شماره 1223003پروژه: 

 كارسپاری گردید.  "خانه پژوهش نواندیش"به شركت  " و اصالحات بخش مسکن

اجتماع محور و خودگردان به منظور كسب  هاي محلی خودیار، كارآفرین، تأسيس و توسعه گروه هدف اصلی طرح 

نظری بر پایه   مبنای  در این طرح صالحيت براي دسترسی به خدمات مالی خرد و ایجاد كسب و پيشه كوچک است.

جوئی و توانمندسازی استوار است. تشخیص این نیازهای مبنائی و تدقیق بر آن، بستری برای بهبود و ارتقاء  مشاركت

ساز مشاركت آنان در  شود و زمینههای غیررسمی شهر زاهدان تلقی میكیفیت زیست و معیشت ساكنان سکونتگاه

های فاحش میان  و مشترك محلی و در نهایت كاهش فاصله گیری، اقدام و سازماندهی امور مستقل تصمیم

ای كه تا پیش از این بدان توجه صورت نمی ها به عنوان حاشیه، و شهر به عنوان متن خواهد بود، مسالهسکونتگاه

  شد و لذا این حاشیه ها از هرهای غیررسمی به عنوان نقاطی جدای از شهر نگریسته میگرفت و در واقع به سکونتگاه 

گرفت نیز به دور بودند. اما با تغییر دیدگاه توانمندسازی این نقاط برای  گونه اقدامی كه برای توسعه شهر انجام می

آفرینی براي ساكنان ميل نهائی طرح حاضر توانمندسازي و ظرفيتهای حداقل در كانون توجه قرار گرفت. كسب ظرفیت

 ر زاهدان به ویژه جوانان و زنان است.گانه شه هاي غيررسمی هشت كم درآمد در سكونتگاه 

  ،"راهطراحی نقشه"، "مطالعات"مشاور طی دوره اجرا، به منظور تحقق شرح خدمات طرح مراحل 

نیازهای الزم  را طی كرده و در حال حاضر با تحقق پیش  "های خودیارایجاد گروه "و "هافراخوان تشکیل گروه "

 اند.پذیری رسیده نک های خودیار به مرحله باتعدادی از گروه 

نفر از اهالی محالت هدف است كه نسبت به هم اعتماد دارند  12-15در این طرح گروه خودیار متشکل از 

 كنند. این مراحل عبارتند از:  پذیر شدن را با هم طی میو مراحل بانک 

 انداز درون گروهی پس  •

 های درون گروهی  اعطای وام •

 دریافت وام از بانک •

شود یعنی این اعضای گروهند كه برای ای به جای وثیقه استفاده میها از ضمانت زنجیرهدر این گروه

 كنند.   دریافت وام یکدیگر را ضمانت می

های خودیار است؛ به این پذیر شدن در این طرح به معنای ایجاد اعتمادی متقابل میان بانک و گروه بانک

 های طراحی شده به بررسی عملکرد گروه در زمینه  منظور مسئولین طرح با استفاده از مدل ارزیابی
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 گروهینظم درون  •

 پایبندی اعضا به تعهدات  •

 های ارائه شده به گروه نحوه فراگیری آموزش •

 همکاری و همدلی اعضا با یکدیگر   •

 و 

 های درون گروهی  نحوه بازپرداخت وام  •

دهند. آن گروهی كه به یک میزان مشخص امتیاز  می ها یک امتیاز مشخص خواهند پرداخت و به هر یک از گروه 

شود. وام به كل گروه تعلق  كسب كند بانک پذیر به حساب آمده و جهت دریافت وام به بانک حامی طرح معرفی می

كنند.  های اقتصادی ارائه شده توسط هریک از اعضاء وام را توزیع میگیرد و اعضاء در جلسات گروه بر اساس طرحمی

 ای مسئول هستند. های دریافتی هم همه اعضای گروه براساس قاعده ضمانت زنجیره زپرداخت وام برای با

های غیررسمی شهر  های پایه در سکونتگاهطرح توسعه مهارت " با توجه به همزمانی اجرای طرح حاضر با 

های غیررسمی شهر زاهدان، در  های سکونتگاه، مجری توانست با تجمیع مراحل مرتبط با شناسایی ویژگی "زاهدان

 یابی به اهداف خود را تسریع كند.  جویی كرده و روند دستزمان صرفه 

شود. به همین منظور در  های انجام شده در طول اجرای طرح تشریح میرو نتایج فعالیت در گزارش پیش 

، "راهطراحی نقشه"، "مطالعات"ه مروری بر عناوین اصلی مراحل اجرایی طرح خواهیم پرداخت، كه فصل اول ب

 گیرد.  را در بر می   "هاتشکیل گروه "و  "مذاكرات"، "هاانتخاب "، "هاارزیابی "، "هاشناسایی"، "هابازبینی "

باس و استان فارس اختصاص فصل دوم به بررسی سه تجربه اجراییِ مالیه خرد در شهرهای زاهدان، بندرع

المللی و داخلی، مدل بانکداری پیوندی و تشکیل  دارد، بنابر توصیه كارفرما و با استفاده از نتایج پژوهش تجارب بین 

های خودیار تشکیل شده و با  های خودیار برای اجرای طرح انتخاب شده است. در چارچوب این مدل گروه گروه 

شود. رویکرد اصلی مدل تاكید بر  پذیر شدن گروه فراهم می آنها زمینه برای بانک سازی در توانمندسازی و ظرفیت 

 های اعضای گروه از طریق آموزش است.انداز و ارتقای توانمندی پس 

بوده است.  "نقشه راه"بر اساس شرح خدمات تفصیلیِ تدوین شده مهمترین راهنمای عمل در طرح حاضر 

شود. در پیوست این بخش  ستفاده از این دستورالعمل در فصل سوم تشریح می به همین دلیل مدل اجرایی طرح با ا

های  های خودیار تشکیل شده آورده شده است. فصل چهارم و پایانی گزارش به آموختهنیز مستندات مربوط به گروه 

الگو و  رویکرد، نیازهای ضروری، پیش حاصل از اجرای این طرح اختصاص یافته است. كه عناوین اصلی آن عبارتند از 

ها و ضرورت حضور افراد  گیری خدمات ارائه شده، شیوه سازماندهی گروه دهی منتخب، جهتروش وام ساختار و 

هایی از  های اجرایی و نظارتیِ مجری برای اجرای طرحهای معطوف به تکینیک در پایان نیز توصیه ها.خالق در گروه 

 این دست در آینده آورده شده است.
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مروری بر مبانی نظری و تحوالت مالیه خرد انجام  1ش دارای سه پیوست است، در پیوست شماره این گزار 

به مروری   3كندوكاوی در تجارب مالیه خرد در كشورهای موفق است و پیوست شماره  2شده است، پیوست شماره 

 بر تجارب ایران در حوزه اعتبارات خرد اختصاص یافته است. 
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 مروری بر مراحل پژوهشی و اجرایی طرح  .1

های  پذیری در سکونتگاههای كارآفرین و آموزش بانک تشکیل گروه "بر اساس شرح خدمات تفصیلی طرح 

مدار را طی كرده است كه   8پذیر كردن آنها، مشاور های خودیار و بانک اندازی گروهبه منظور راه  "زاهدانغیررسمی شهر 

 عبارتند از: 

 مطالعات طرح  .1

 راه طراحی نقشه  .2

 ها بازبینی  .3

 ها شناسایی .4

 ها ارزیابی  .5

 ها انتخاب  .6

 ها تشکیل گروه  .7

این قسمت مورد اشاره قرار خواهند گرفت. های اصلی و فرعی است كه در هر كدام از این مراحل دارای زیربخش 

پذیری با تحقق اهداف هر مدار اجرای مدار بعد ممکن شده است، بنابراین با طی مراحل مورد اشاره به سرفصل بانک 

های انجام شده در مدارهای مورد نظر، ترسیم و یافتیم. در ادامه شرح فعالیت  های خودیار به عنوان هدف طرح دست گروه 

 شده است. ارائه 

 مدار اول: مطالعات طرح  .1.1

 مجری مطالعات خود را در سه سطح 

 مبانی نظری و مروری بر تحوالت مالیه خرد  •

 تجارب بین المللی مالیه خرد  •

 تجارب داخلی مالیه خرد  •

ها تهیه سه نشریه بود. در ادامه مختصری از سرفصلهای هر یک از نشریات  صورت داد كه حاصل این پژوهش 

 ارائه می شود:
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 نشریه اول: مبانی نظری و تحوالت مالیه خرد  .1.1.1

طرح در گام نخست مطالعاتی خود، مبانی نظری موضوع را وارسی و پژوهش كرد. این مطالعه به طور عمده بر  

 محورهایی چون

 تعریف شناسی مالیه خرد و اعتبارات خرد  •

 سیرتکاملی و نحوه ظهور مالیه خرد  •

 ها و نوآوریهای تامین مالی خرد ویژگی  •

 و 

 اثر مالیه خرد بر كاهش فقر  •

 متمركز بود.

بود كه  عنوان پیوست   "مبانی نظری و تحوالت مالیه خرد"محصول واكاوی مبانی نظری نشریه ای با عنوان 

ابتدا سیر تکاملی و نحوه ظهور مالیه خرد ارائه و سپس مفهوم آن بیان گزارش آورده شده است. در این نشریه  1شماره 

ضت مالیه خرد بوده است، خود موضوع دیگری را شامل  های تامین مالی خرد كه خاص نهها و نوآوری شده است. ویژگی

شود. بیان مهمترین انتقادات صورت گرفته از مالیه خرد و نیز بررسی اثر آن بر كاهش فقر نیز آخرین عنوانی است كه  می

 روی قرار گرفته است. پیش 

 سیر تکاملی مالیه خرد  .1.1.1.1

بهبود بخشیدن معیشت اقشار كم درآمد از طریق ارائه  مالیه خرد كه كوششی در جهت یاری رساندن به فقرا و 

ای نوظهور شود، پدیدهخدمات مالی خرد، محدود و با رویکردی ارتقادهنده و خوداتکا به جای رویکرد حمایتی تعریف می

و   1950های قبلی توسعه مالی پدیدار گشت. در طول دهه های استراتژی از میان تعارض  1980است كه در نیمه دهه 

گذاری در مقیاس های متداول توسعه بر پایه مدل رشد اقتصادی قرار داشت و صنعتی شدن و سرمایهاستراتژی  1960

ها این امر هویدا گردید كه استراتژی  دانست. پس از گذشت چندین سال از اجرای این سیاستوسیع را موتور رشد می

ای در  ا شکست روبرو شد. رشد فقر منجر به تغییرات عمدهرشد در ایجاد توسعه و در كاهش فقر ناموفق عمل كرده و ب

گردید و رویکردی جدید با تاكید بر كاهش فقر و توسعه روستایی آغاز به كار كرد.  1970استراتژی توسعه در آغاز دهه 

ایی نیز با های اعتبار روستهای روستایی بود. اما برنامههای اعتباری دولتی به بخشاین دوره شاهد موجی از برنامه

تر به میدان آمد. در این شرایط ایده مالیه خرد به عنوان راهی برای  رویکردی بازاری  1980شکست روبرو گردید. در دهه 

های های خود بر ناكامی استراتژی فراهم آوردن خدمات مالی برای فقرا پدیدار گشت. مالیه خرد توانست از طریق نوآوری 

 قبلی غلبه كند. 
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 یه خرد  ابتکارات مال  .1.1.1.2

ای كه بر مشکل عدم  ایجاد بانک در روستاها و در مجاورت اجتماعات محلی به گونه های روستا:بانك •

 تحرك مشتریان غلبه گردید.

دهی گروهی به عنوان جایگزینی برای وثیقه، باعث غلبه بر  استفاده از روش وام  دهی گروهی:اعتماد و وام •

 ردید. مشکل كمبود وثیقه در جوامع فقیر گ

تمركز بسیاری از موسسات مالیه خرد بر زنان و ارائه خدمات مالی به آنان.  پرداخت وام با تمركز بر زنان: •

 تر از مردان است.(تر و عمیق)تمركز بر زنان ناشی از این مساله بوده است كه فقر در میان زنان گسترده

انداز فقرا نیز تاكید می شود. در موسسات مالیه خرد عالوه بر اعتباردهی بر جذب پس توجه به پس انداز: •

انداز پاسخگویی به نیازهای مشتریان و پایداری مالی موسسات مالیه خرد را توامان دنبال تکیه بر پس

 كند.می

گیری بر با هدف سخت نرخ بهره این موسسات بر پایه نرخ بهره بازار است. تعیین این نرخ نرخ بهره باال:  •

گیرد از سوی دیگر پایداری مالی موسسات مالی خرد نیز  مشتری برای انجام كار و تالش بیشتر صورت می

گیری فقرا  در نظر است. مطالبه هزینه باالتر بر پایه نرخ بهره بازار ثابت كرده است كه خدمات مالی با هدف

 تواند سودآور باشد.می

های های دولتی و یا كمک مالی این موسسات و عدم وابستگی آنها به كمکاستقالل  پایداری مالی: •

 خیرین.  

 انتقادات از مالیه خرد  .1.1.1.3

های مثبت در مالیه خرد، این نهضت تحت انتقادهایی نیز قرار دارد، عمده این انتقادات را  علیرغم وجود برخی ویژگی 

 عنوان زیر دسته بندی كرد:   5توان در می

 دهد.  افرادی كه در فقر بسیار شدید قرار دارند خدمت ارائه نمی الف( مالیه خرد به

های مدیریتی و ارتباطات  كنند كه افراد به شدت فقیر با كمبود تحصیالت الزم، مهارت منتقدین چنین اظهار می

توانند به اداره میشان را نیز بر طرف سازند، لذا كمتر توانند نیازهای اولیهاجتماعی مواجهند، از سوی دیگر به سختی می

ها  های تامین مالی خرد برای این اقشار كارایی الزم را ندارد و این برنامه وكار بپردازند و در نتیجه برنامهكامل یک كسب

تواند  كنند كه مالیه خرد میدر خدمت رسانی به این فقرا ناتوانند. از سوی دیگر طرفداران مالیه خرد این گونه اظهار می

وشی كارا در كاهش فقر فقیرترین فقرا بکار رود. چاره كار برای فراهم كردن خدمات مالی خرد برای افراد به عنوان ر

 های مفلس تناسب و همخوانی داشته باشد.  هایی است كه با نیازهای خانواده بسیار فقیر، طراحی برنامه

  

5 
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 ب( عدم دستیابی به پایداری مالی 

واقعیت است كه تعداد موسسات مالیه خرد پایدار از نظر مالی اندك است. از این منظر  دومین انتقاد ناشی از این 

اند: دیدگاه جامع كه بر كاهش فقر به عنوان هدف اصلی خود تمركز كرده است  است كه دو گروه دیدگاه ایجاد گردیده 

دیدگاه حداقلی با این نظریه كه اگر   حتی اگر این بدان معنا باشد كه موسسه همواره به كمک مالی وابسته باقی بمانند.

 موسسه مالیه خرد پایداری نداشته باشد قادر به رشد نخواهد بود.

تواند در نایل شدن به پایداری مالی و  اما آنچه باید گفت این است كه با وجود دشواری فراوان موسسه مالیه خرد می

آموزش مشتریان و پایداری مالی، همراه شدن با سازمانهای غیر  همچنین كاهش فقر كامیاب شود. راه حل تعارض میان 

 آورند.مالی است كه برای فقرا آموزش فراهم می 

 كنند ج( ضرری كه در عمل این برنامه ها برای زنان ایجاد می 

  ها بر زنان عمالهای مالیه خرد مطرح است این است كه تمركز این برنامهچالش دیگری كه در ارتباط با برنامه

كند كه از آن جمله به دو برابر شدن حجم كار ناشی از اداره یک كسب و كار و نیز  مشکالتی را نیز برای آنان ایجاد می

شود این است شود. مطلب دیگری كه در ارتباط با این موضوع عنوان میانجام امور خانه و مراقبت از فرزندان، اشاره می

آورد، موجبات برانگیخته شدن حس مردان را  استقالل را برای زنان به همراه می  كه از آنجایی كه این مالیه خرد تا حدی 

 شود.آورد و در بعضی موارد حتی باعث ایجاد خشونت مردان علیه زنان مینیز فراهم می

ت  داند، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مالیه خرد اثراهایی كه مالیه خرد را برای زنان مضر می علیرغم استدالل

مثبتی بر زنان داشته است و موارد خشونت خانگی را به شدت كاهش داده است. هر چند اعتبارات خرد حجم كار زنان را  

چربد. زنان با شركت در بازار  های آن میهای اعتباری خرد بر هزینه كند اما برای اغلب زنان منافع برنامهبیشتر می

-های اقتصادی بهتر دست میكنند، به فرصتهای مالی شركت مییری گكنند، در تصمیماحساس توانمندی بیشتری می 

 كنند.شان مییابند و احساس استقالل و كنترل بیشتر بر زندگی

 های سنگیند( ایجاد بدهی

های باال برای آن دسته از افراد فقیری كه  چهارمین انتقاد علیه مالیه خرد این است كه مالیه خرد باعث ایجاد بدهی 

وكارهای كوچک در كشورهای جهان سوم در معرض موانع زیادی قرار دارند  شود. كسببازپرداخت وام نیستد، میقادر به 

وكار،  های مناسب، عجز و ناتوانی در دسترسی به تدارك مورد نیاز برای كسبتواند به كمبود زیرساخت كه از آن جمله می

باشد، مشکالت ناشی از مدیریت نقدینگی به علت دانش غیر كافی و وكار مشابه فراوان شکست بازار در صورتی كه كسب

های بحرانی اشاره  هایی مانند مرگ در خانواده یا بیماری پذیری ناشی از بحرانهای الزم، آسیبها و آموزش كمبود مهارت 

 نمود.
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مالیه خرد است. اگر فقرا،  اند معجزه گیری فقیرتر شدهها به تبع قرضاین حقیقت كه تعداد بسیار كمی از خانواده

موسسات مالیه خرد و دیگر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر همکاری و همیاری كنند تا بر مشکالت مربوط به كسب و كار 

 فایق آیند، دیگر مانعی وجود نخواهد داشت كه نشود بر آن غلبه كرد. 

 های مالیه خرد در عملهمگانی نبودن برنامه  ( ه

تواند مورد  دارد كه مالیه خرد نمیلیه خرد فراگیر نبودن آن است. این استدالل بیان میپنجمین استدالل علیه ما

استفاده كودكان، پیران، بیماران یا معلولین ذهنی و جسمی قرار گیرد و این كه مالیه خرد به فقرایی نیاز دارد كه  

د كه در مناطق روستایی فاقد زیرساخت و زیربنا، های مالیه خرد همچنین مورد این اتهام قرار دارنكارآفرین باشند. برنامه

مناطق با جمعیت پراكنده، یا اجتماعاتی كه تنها به یک فعالیت خاص اقتصادی وابسته اند عمل   فاقد دسترسی به بازار،

 كند.نمی

مستقیم از   توان ارائه داد این است كه هرچند همه فقرا نمی توانند به طورها میپاسخی كه در برابر این استدالل

تواند به طور غیر مستقیم منتفع شوند. ممکن است تنها با وجود چند كارآفرین در مالیه خرد بهره ببرند اما آنها می

توان گفت كه مالیه خرد انحصاری است و تنها  منطقه وضعیت اقتصادی اكثریت و یا همه افراد منطقه بهبود یابد. لذا نمی

 از آن بهره ببرند.تعداد كمی كارآفرین می توانند 

توان از مالیه خرد به عنوان ابزاری جهت شکستن دور باطل فقر )درآمد  علیرغم انتقادهای موجود علیه مالیه خرد می

تواند به صورت مالیه خرد تزریق شود و به دنبال خود  گذاری پایین( نام برد. سرمایه میانداز پایین، سرمایه پایین، پس 

تواند بر همراه آورد. به طور كلی مالیه خرد از دو طریق میگذاری بیشتر را بهیشتر و نیز سرمایهانداز بدرآمد بیشتر پس

اند. به طور كلی مالیه خرد از دو  پذیری خواندهها را اثر زایشی درآمد و راه دیگر را اثر آسیبفقر موثر افتد، یکی از این راه 

اند. اثر زایشی  پذیری خواندهها را اثر زایشی درآمد و راه دیگر را اثر آسیباهتواند بر فقر موثر افتد، یکی از این رطریق می

درآمد بر انتقال خانواده از یک موقعیت پایدار زیر خط فقر به یک وضعیت پایدار باالی خط فقر، از طریق فراهم آوردن 

های هایی برای مصرف اضطراری و طرح موسیله عرضه واپذیری بهگیری كرده است. اثر آسیب ، هدفگذاری وامهای سرمایه 

 كند.انداز عمل میپس

 نشریه دوم: تجارب بین المللی مالیه خرد .1.1.2

های اصلی و مطرح مالیه  گام دوم مطالعات، كنکاش در حوزه  تجارب بین المللی مالیه خرد بود. در این حوزه مدل 

، معرفی شد و تجارب منتخب مالیه و  فردی و مدل  خودیار  های و گروه منسجم های خرد در جهان مشتمل بر گروه

ی و توسعه هند، بانک راكیات اندونزی(، آفریقایی )بانک  اعتبارات خرد آسیایی )گرامین بانک بنگالدش، بانک ملی كشاورز

 توسعه ملی مصر( و آمریکای التین )بانکوسول بولیوی( مورد دقت و ارزیابی قرار گرفتند. 
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روشی كه موسسات ارائه دهنده خدمات مالی خرد برای جذب سپرده و اعطای تسهیالت به مشتریان و مدیریت  

 ب سه مدل زیر قابل دسته بندی است:فرایند آن بکار می گیرد، در قال 

پرداخت وام به فرد و تعهد خود فرد به تنهایی )بانک راكیات اندونزی(، در این الگو  مدل فردی، الف(

گیرندگان اصلی در مورد  فقرا چندان استقالل و خودگردانی ندارند و در واقع كارمندان بانک تصمیم

 های اعطایی هستند.وام

وه )بانک گرامین  پرداخت وام به فرد در گروه و تعهد مشترك گر ،1ب( مدل گروههای منسجم

ترین مدل مالیه خرد است كه با استقالل بیشتری برای فقرا و مسئولیت كمتر برای  بنگالدش(، عمومی

 موسسه مالیه خرد همراه است.

پرداخت وام به گروه و تعهد مشترك )بانکداری پیوندی در هند(، مردم   ،2مدل گروههای خودیار  ج(

 پسندترین الگوی مالیه خرد كه مسئولیت كامل را به فقرا می دهد. 

 گونه در این راستا هر یک از موسسات با توجه به شرایط اقتصادی، محیطی، اجتماعی و دیگر مسائل یکی از این سه

 . انداصلی را برای عمل برگزیده 

با توجه به پراكندگی موسسات مالیه خرد در نقاط مختلف جهان و به طور مبسوط در كشورهای در حال توسعه، در  

اند و دارای  شد كه بیشترین نقش را در ظهور و بسط مالیه خرد در كشور خود داشتهگزارش به معرفی موسساتی پرداخته  

 باشند:موسسات مورد بررسی به شرح زیر می اند.های عملکردی خاص و قابل توجه نیز بودهویژگی 

شود. بکارگیری به عنوان بینان گذار و پیش آهنگ نهضت تامین مالی خرد شناخته می  بانك گرامین بنگالدش

های ابتکاری از سوی این بانک موفقیتهای بسیاری را برای این نهاد فراهم آورد اكنون مدل گرامین  روش 

رود. لذا با توجه به موارد ذكر شده و نیز با توجه به این امر كه در  عتبارات خرد به شمار میترین فرم اعطای ا شدهشناخته 

 واقع این بانک مبدع مدل گروههای همبسته یعنی مدل دوم می باشد، جهت بررسی انتخاب گردید. 

طور موثر بر فقرای   باشد. این بانک كه بهبرجسته ترین نمونه در اجرای روش بانکداری پیوندی می بانك نبرد هند 

گذاری كرده است، راهبردهای موفقیت آمیزی را در ارتباط با اعطای وام به گروهها به كار بسته و جمعیت روستایی هدف 

آید و علت اصلی انتخاب این موسسه برای در واقع بزرگترین موسسه پیاده كننده روش گروههای خودیار به حساب می

 ع بوده است.ارزیابی هم ناشی از همین موضو

 
1 Solidarity Group 
2 Self-Help Group 
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به عنوان یک نمونه تقریبا متفاوت و تقریبا جدیدتر نسبت به سایرین مطرح است. برخالف  بانك راكیات اندونزی 

دیگر كشورهای پیشرو در مالیه خرد مانند بنگالدش یا بولیوی، اندونزی هیچ موسسه مالیه خرد غیردولتی بزرگی نداشته  

وسیله سازمانهای غیردولتی، كه برخی از آنها پس از مدتی به بانک تجاری  است. در اغلب كشورها مالیه خرد عموما ب

تبدیل می شوند، فراهم شده است. حال آنکه در اندونزی مالیه خرد تحت سلطه بانکهای تجاری خصوصی و یا دولتی قرار  

یگر كمتر است. بزرگترین  دارد. در نتیجه مالیه خرد بدون وثیقه و فقرگرا در این كشور نسبت به بسیاری از كشورهای د

ای كه از سوی دولت مسئول ارائه مالیه خرد  موسسه رسمی مالیه خرد در اندونزی بانک راكیات است، بانک تجاری دولتی

دهی فردی توانسته است در  و وامهای روستایی شده است. بانک راكیات اندونزی به عنوان موسسه بکاربرنده روش وام 

سب سود موفقیتهای قابل ذكری را بدست آورد )شهرت بانک راكیات عالوه بر ارائه خدمات  كسب پایداری مالی و نیز ك 

اعتباری خرد، در آن است كه تنها موسسه اعتباری بوده كه در جریان بحران اقتصادی شرق آسیا، سودآوری خود را در  

س انداز بیش از اعطای وام اهمیت  سطح مطلوبی حفظ كرده است(. شایان ذكر است این بانک به ارائه خدمات سپرده و پ 

 می دهد. 

سازی مدل اول در قاره آفریقا توانسته است، موفقیتهایی را بدست آورد. این بانک  با پیادهبانك توسعه ملی مصر 

باشد كه عملیات مالیه خرد را در این كشور آغاز كرد. بانک توسعه ملی مصر با الگوگیری در  اولین بانک تجاری مصر می

ز عملکرد خود از بانک گرامین، اصول مالی بانکی و رویکرد سازمانهای غیر دولتی را با هم تركیب كرد، بدین بخشی ا

دهی به صاحبان بنگاههای كوچک را یک عملیات پایدار سازد. موفقیت اعتبارات خرد در مصر به دلیل  منظور كه عمل وام 

ین شركت بر اساس قواعد و قوانین اعتبارات خرد عمل می  تشکیل یک شركت تضامنی در كنار این بانک است، چرا كه ا

كند نه قوانین و مقررات بانک. بکارگیری روشهای ابتکاری این موسسه و موفقیتهای كسب شده از سوی این بانک دلیل  

 انتخاب بانک توسعه ملی مصر جهت بررسی، بوده است.

رین الگوی این قاره جهت ارائه برگزیده شد. این از آمریکای التین نیز به عنوان برجسته ت بانکوسول بولیوی 

رود. بانک در حال حاضر یکی از معروفترین موسسات مالیه خرد در جهان و نیز سودآورترین بانک در بولیوی به شمار می

بانکوسول هدف غایی خود را پوشش فقرای از نظر اقتصادی فعال )افرادی كه دارای واحد اقتصادی فعال هستند ولیکن  

رای رشد واحد خود محتاج سرمایه هستند( قرار داده است. بانکوسول همانند دیگر بانکهای كشور بولیوی تحت چارچوب  ب

كند. آنچه این بانک را از دیگر بانکهای این كشور جدا می سازد، عملکرد مناسب آن در  قانونی بانک مركزی عمل می 

از بانکداری پایدار مالی است كه در مالیه خرد مشاركت دارد. از   های خرد است. چنانچه بانکوسول نمونه مهمیحوزه وام 

تحوالت عمده ای در ساختار مالیه خرد و در درون موسسات مالیه خرد اتفاق   90زمان ظهور بانکوسول در اوایل دهه 

 افتاد و فرایند تجاری شدن مالیه خرد آغاز گردید.
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 خرد و مالیه خرد در ایران  نشریه سوم: مروری بر پیشینه و تجارب اعتبارات  .1.1.3

سومین گام مطالعاتی طرح به ارزیابی و جمع بندی تجارب ملی در حوزه اعتبارات خرد پرداخته است. این گام،  

بندی تجربی مالیه یک دهه اخیر ایران در زاهدان، بندرعباس و فارس را در بر گرفته است كه محصول آن، ارزیابی و جمع

های كارآفرین و آموزش  تشکیل گروه" و چه نباید كردها در مسیر عملیاتی كردن طرحفهرستی از چه باید كردها 

 است.  "های غیر رسمی شهر زاهدانپذیری در سکونتگاهبانک

اندازان و فعاالن در كنار بررسی مستندات موجود از تجارب یاد شده، مجری در مسیر مصاحبه با بانیان، راه

ها و مشاهده از نزدیکِ ساختار، مناسبات های گروه طق مورد نظر و نیز حضور در نشست های اعتبارات خرد در مناصندوق 

 ها، فعال بوده است.و ارتباطات گروه

رسد  توان تاریخ مشخصی برای آغاز فعالیت موسسات مالی خرد در ایران معین نمود، اما به نظر میاگرچه نمی  

اولین حركت مستند و جمعی در این حوزه است. این گونه ، 1317در سال  "گذاری اثنی عشری صندوق سرمایه"

 های پس از انقالب اسالمی به تعداد بیشتری ایجاد شدند.  موسسات در سال

اند. در فرایند اجرای آنها اعطای وام  های اعتبارات خرد موجود، بیشتر اهداف حمایتی از فقرا را دنبال كرده طرح

ها بحث تامین وثایق مورد نظر بانک به عنوان  از سوی دیگر در عمده این طرح بیشتر به صورت فردی انجام شده است. 

بندی های زیر طبقه توان در سرفصل های انجام شده در این حوزه را می یکی از مشکالت كلیدی مطرح است. عمده فعالیت 

 نمود:

 صندوق های قرض الحسنه  •

 های اعتباری تعاونی •

 خمینی )ره( های كمیته امداد امام طرح •

 های بانک كشاورزی طرح •

o )حضرت زینب )س 

o ایران 

o  ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده 

o  صندوق توسعه اشتغال روستایی 

های  دهد اگر اعتبارات خرد را به صورت محدود آن یعنی پرداخت وام بررسی تجارب موجود در ایران نشان می

های اخیر  دهندگان غیررسمی و در سال های مختلف توسط وام كوچک، تعریف نماییم. این جریان همواره به صورت 

الحسنه جریان داشته است. اما  های قرض ندوق های روستایی و صبوسیله منابع رسمی و عمدتا بانک كشاورزی، تعاونی
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گذاری، اعطای وام در جهت تامین  چناچه اعتبارات خرد را در تعریف جدید آن كه انجام عملیات مالی مانند سپرده 

نیازهای متنوع، بیمه و همچنین انجام خدمات غیرمالی با تاكید بر مشاركت مردمی بدانیم، تجربه اعتبارات خرد بسیار  

 وده است. اندك ب

هایی در حوزه رویکردهای جدید مالیه خرد با تاكید بر بانکداری پیوندی به انجام های اخیر مجموعه فعالیت طی سال

هایی را آغاز نموده است. رسیده است. بانک كشاورزی برپایه تجارب خود در حوزه اعتبارات خرد در این زمینه نیز فعالیت 

توسط موسسه تاك به كارفرمایی بانک كشاورزی و ایفاد به مرحله اجرا رسیده  "ستاپشتیبانی خدمات مالی خرد رو"طرح 

 است، كه در پیوست سوم این گزارش به آنها خواهیم پرداخت. 

 مدار دوم: طراحی نقشه راه  .1.2

های المللی دو دهه اخیر مالیه و اعتبارات خرد و سیر تحول گروه مجری با تدقیق و تمركز بر ارزیابی تجارب بین 

خودیار و تحوالت منجر به پیدایش سرفصل بانکداری پیوندی از یک سو و جمع بندی تجارب ملی از دیگر سو، به یک 

های ده گانه مورد نظر خود را تا حد  گام طراحی شد. مجری گام 10دست یافت. نقشه راه عملیاتی طرح در  نقشه راه

 است. امکان ریزنگاری، عملیاتی كرده و به مرحله اجرا رسانده 

 ها  مدار سوم: بازبینی  .1.3

مجری در سومین مدار فعالیت های خود، بازبینی محالت هشت گانه هدف طرح را در دستور كار قرار داد. 

و  "های غیررسمی شهر زاهدانهای پایه در سکونتگاه طرح توسعه مهارت "بازبینی محالت هدف در چارچوب اجرای طرح 

كرد. صفحه منتشر شده بود، عبور از این مرحله را برای گروه تسهیل می 110 كه در گزارش ارزیابی سریع دستیابی به 

 "های غیر رسمی شهر زاهدانپذیری در سکونتگاههای كارآفرین و آموزش بانک طرح تشکیل گروه "اما بازبینی محالت در 

های  ها و زمینه ت های خاص و متمایز خود برخوردار بود. از آن جمله است توجه به ظرفیاز ظرافت و حساسیت 

های خرد و متوسط  های محلی برای ایجاد گروه های خودیار و نیز تشخیص نیازهای شغلی و بویژه كسب و پیشه همگرایی

 بندی شبکه كارآفرینی مورد نظر طرح.تولیدی و خدماتی، به قصد شکل

ر برخی محله ها و دست های اعتبارات خرد د های خانوادگی محلی و بقایای صندوق آشنایی عمومی با صندوق 

 آیند. های این مرحله به شمار می یابی به فهرستی از كسب و پیشه ها و نیز مشاغل خانوادگی از نتایج فعالیت 

 ها مدار چهارم: شناسایی  .1.4

 ها شامل شناساییِدر فعالیت های مدار چهارم طیف وسیعی از شناسایی
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 افراد ذی نفوذ محلی •

 طرح های هدف ذینفعان یا گروه  •

 تقاضای بازار و كسب  و كارهای مورد نیاز  •

 و

 سازمان های محلی •

 صورت پذیرفت.

های زنانه، شهردار  خانه ها، مدیران مکتب ها، معتمدان محلی، مولوی افراد ذی نفوذ محلی در این شناسایی 

 شدند.رح قلمداد میها و رابطین مركز بهداشت بودند كه مجاری ارتباط مستقیم با ذینفعان یا گروههای هدف طمحله 

های اعتبارات  های خودیار و صندوق دیگر ذی نفوذان مورد شناسایی طرح شامل بانیان و پیش برندگان گروه 

های فعال در  های باقیمانده در شیرآباد، گروهخرد محلی موجود و پیشین در محالت بودند كه هدایت و رهبری گروه 

 دانش آموزان در محله شیرآباد، را بر عهده داشتند.  ای متشکل ازبابائیان و نیز صندوق گسترده 

های تازه شغلی كوچک و متوسط در  های محلی كسب و كار، تشخیص فرصت بندی اولویت شناسایی و طبقه

ها را  های مشاغل محلی به آن، طیف سوم شناساییهای بازار كار شهر زاهدان برای اتصال شبکهمحالت و تعیین ظرفیت 

 اختصاص داد. به خود 

موسسات غیردولتی محلی و برخی نهادهای ارائه كننده خدمات محلی كه در جامعه هدفِ سازمان نیافته طرح، 

 های طیف چهارم را شامل شدند.معدود و كم شمارند اما می توانستند كمک كار پیشبرد طرح واقع شوند، شناسایی

 ها مدار پنجم: ارزیابی  .1.5

 در مدار پنجم فعالیت های طرح

 نهادهای آموزش دهنده   •

 دستگاه های كمک كار طرح  •

 و 

 مدرسان و فعاالن منفرد مرتبط با طرح •
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های آموزشی و ها و گفتگوهایی چند مورد ارزیابی قرار گرفتند. سنجش و ارزیابی ظرفیت در نشست و برخاست

شرایط همکاری با فعاالن و كار طرح همچون تسهیالت خوداشتغالی برخی نهادهای محلی در كنار ارزیابی عوامل كمک 

 ها را پیش روی مجری قرار داد.مدرسان محلی، در این مرحله تحقق پذیرفت و فهرستی از امکانات و ظرفیت 

 ها مدار ششم: انتخاب  .1.6

مجری با عنایت به حضور مستقیم در محالت هدف و روند لمس و اصطکاك نیروها اعم از ذینفعان عام و خاص  

، موفق به گزینش "های پایهآموزش مهارت"طرح و كسب تجربه همکاری نزدیک با برخی از آنها در پیشبرد اهداف طرح 

 تعدادی از آنها به عنوان

 های خودیار اندازان گروه راه  •

 ها دگان گروه برنپیش  •

 ها كنندگان و ناظران گروه هدایت  •

 تسهیلگران و آموزش دهندگان  •

 یار، دبیر و حسابدار درون ساختار گروه گروه •

 همکاران محلی بانک عامل  •

كنندگان آن، در در نظر  ها و راهبران و پایش گردید كه گزینش و چینش منتخبان در معرفی ساختار سازمانی گروه 

 گرفته خواهد شد.

 پذیری ر هفتم: تشکیل گروه و طی مراحل بانكمدا .1.7

در ادامه   "های غیر رسمی شهر زاهدانپذیری در سکونتگاه های كارآفرین و آموزش بانکطرح تشکیل گروه " 

ها را در دستور كار قرار داد و با طی مراحل های مرتبط با تشکیل گروه پیشرفت خود، سامان دهی و اجرای فعالیت 

محله زاهدان تشکیل داد كه در حال طی مراحل زیر به مرحله بانک پذیری   8های خودیار را در پیشین توانست گروه

 هستند: 

 بازكردن حساب پس انداز بانکی و انجام پس اندازهای منظم 

 وام دادن داخل گروه توسط گروه خودیار 

 ارزیابی گروه خودیار 

 اعطای اعتبار به گروه خودیار 

 ودیار بازپرداخت وامها توسط گروه خ 
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توان آنها را جهت اند كه می گروه به میزانی از توانایی رسیده 10ها تاكنون حدود با در نظر گرفتن این مجموعه شاخص 

 دریافت وام به بانک معرفی كرد. 

 

 ارزیابی عملکرد .1.8

های تشویقی سیستم های سه ماهه ارزیابی و در طول فرایند اجرای پروژه، عملکرد هریک از تسهیلگران در دوره 

و تنبیهی نیز به منظور حفظ انگیزه آنها اعمال شد. در پایان هر سه ماه، عملکرد كلی طرح مورد بررسی قرار گرفت. 

 ابزارهای ارزیابی عملکرد عبارتند از: 

 های خودیار و تسهیلگران های مقطعی به منظور ارزیابی اعضای گروه تکمیل پرسشنامه •

 گاه اطالعاتی اطالعات ثبت شده در پای •

 ها حضور موردی در جلسات گروه  •

  ارتباط تلفنی با اعضا و مسئولین داخلی گروه ها  •

 ها ارزیابی مستندات گروه  •

 



  

 
 

 بررسی تجارب اجرایی ماليه خرد در زاهدان، بندرعباس و فارس.1

 یابی به مدل اجراییتبيين فرایند دست.2

 

 

 فصل دوم
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 پیشامتن 

پذیری در  های كارآفرین و آموزش بانک تشکیل گروه "آنجا كه یکی از اركان اصلی پژوهش در طرح از 

بررسی و شناخت تجارب گذشته است، تهیه گزارش از روند اجرایی سه طرح   "های غیررسمی شهر زاهدانسکونتگاه

ن بخش از نشریه از طریق  های فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در دستور كار قرار گرفت. ایدر استان 

های فعال در سه  ها و بررسی مستندات گروه های گروه اندركاران، ذینفعان و نیز حضور در نشست مصاحبه با دست

 طرح

  بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد در استان سیستان و بلوچستان   •

 مالیه خرد روستا در استان فارس  •

 استان هرمزگان های خودیار در تشکیل آزمایشی گروه  •

های خودیار در نوده مشهد نیز اشاره  اندازی گروه توان به طرح آزمایشی راه حاصل شده است. در كنار اینها می

 كرد. كه در مرحله ارزیابی سریع از محل طرح متوقف مانده است.

ال حاضر  با حمایت بانک كشاورزی آغاز شد. در ح 1385از سال  "طرح مالیه خرد روستا در استان فارس"

اند. گروهی عبور كرده انداز درون اند و همه آنها از مرحله پس شهرستان این استان تشکیل شده  9های خودیار در گروه 

 اند. پذیری رسیده و از بانک كشاورزی وام دریافت كرده ها به مرحله بانک از این میان، تعدادی از گروه 

اندازی  های الزم برای راه به منظور فراهم آوردن زمینه  " ایرانطرح عمران و بهسازی مسکن در "به همین موازات 

شهر زاهدان، تبریز، سنندج، كرمانشاه و بندرعباس در چهارچوب   5پذیری در های خودیار و اجرای طرح بانکگروه 

شهر   در  2000های خودیار را در دستور كار قرار داد. محله همکاری با بانک جهانی، اجرای آزمایشی تشکیل گروه 

بندرعباس مركز استان هرمزگان، از جمله مناطقی است كه طرح در آنجا به مرحله اجرا درآمده است. همچنین طرح  

بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد در استان سیستان و بلوچستان در محله شیرآباد زاهدان به مورد اجرا گذاشته  

پذیری معین شده است، گروه  به عنوان منطقه هدف طرح بانک های غیررسمی شهر زاهدان شد. از آنجا كه سکونتگاه

های خودیار در محدوده مورد نظر پرداخت. در  پژوهش به قصد كسب شناخت عینی به بررسی سابقه تشکیل گروه 

ها و بررسی  اندركاران محلی طرح توان سه تجربه را ردگیری كرد. این ردگیری از طریق مصاحبه با دستاین حوزه می 

 دات موجود آنهاست:مستن

طرح بهسازی شهر و اصالحات  "های های خودیار در چهارچوب طرحاجرای آزمایشی تشکیل گروه •

   "بخش مسکن

به كارفرمایی صندوق توسعه پایدار خانواده، سازمان مدیریت و   "بسیج اجتماعی و اعتبارات خرد "طرح  •

 ریزی برنامه

 های وام خانگی صندوق  •

 روی قرار خواهد گرفت.اهدان، بندرعباس و فارس پیش در ادامه گزارش، تجارب ز 
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 نشینی شهر زاهدانهای زنان فعال در محالت حاشیه بررسی تجربه گروه .1

طرح بهسازی "پذیری است، شهر منتخب برای اجرای طرح گسترده بانک 5از آنجا كه شهرزاهدان یکی از 

نیازها را در دستور كار قرار داد  سایی پیش اجرای آزمایشی طرح به منظور شنا "شهری و اصالحات بخش مسکن

هایی از سوی مجری در محالت هدف در سال  و روند تحقق آنرا به موسسه تاك وانهاد، متعاقب آن فراخوان

 صورت گرفت.   1386

با توجه به مطرح شدن امکان دریافت وام برای افراد در صورت شركت در طرح، در ابتدا میزان قابل توجهی 

مشاركت اعالم شد. اما به دالیل مختلف تنها سه گروه شکل گرفت كه ادامه فعالیت آنها نیز با  از تقاضای 

ترین دالیل عدم تحقق  رسد عمده های میدانی صورت گرفته به نظر می مشکالت خاص خود مواجه شد. با بررسی 

یری مجری برای تحقق اهداف طرح آزمایشی، ایجاد توقع باال در جامعه هدف در خصوص اعطای وام، عدم پیگ

 گران محلی باشد.نیازها و همکاری نامناسب تسهیل پیش 

گیریم كه اولی های گروهی در سطح محالت هدف طرح را پی میدر ادامه بررسی، دو گونه دیگر از فعالیت 

 اند:به صورت نیمه فعال و دومی به شکل فعال در جریان 

 طرح بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد  •

 های وام خانگی صندوق  •

 

   "بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد "طرح  .1.1

یاد   "سازمان محلی " های خودیار بوده است كه از آنها به عنوان اندازی گروه هدف اصلی این طرح، راه 

عمران  "ریزی با پشیتبانی مالی و فنی سازمان در سازمان مدیریت و برنامه  "صندوق توسعه پایدار خانواده"شد.می

اجرای این طرح را با همکاری نهادها و افراد فعال محلی بر عهده داشت. جای توجه است كه ساختار و   "ملل متحد

 د نزدیک است.  ها به الگوهای رایج مالیه خرنحوه كار این سازمان 

 ها فرایند تشکیل و فعالیت گروه  .1.1.1

گران مورد نیاز طرح، باید تسهیل از آنجا كه طرح از پیشینه اجرا در شهر زاهدان برخوردار نبود، در گام اول می

شد. بدین منظور در ابتدای طرح، گروهی از فعاالن اجتماعی محالت  های الزم به آنها ارائه می انتخاب و آموزش

نشین شهر زاهدان، با حمایت مالی دفتر عمران ملل متحد برای گذراندن یک دوره آموزشی اعتبارات خرد به  حاشیه 

 مدتِ تسهیلگری برای آنها در زاهدان و تهران تشکیل شد.های آموزشی كوتاهنپال اعزام شدند. در ادامه نیز دوره 

گروه مردانه   2گروه زنانه و  4ی محلی طرح، رسانگران و اطالع های مقدماتی و تجهیز تسهیلبا كسب آمادگی

 تشکیل شدند:   1381درتیرماه  

 وحدت، حضرت مریم، حضرت آدم، حضرت فاطمه )زنانه(،   •
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 همت و آل محمد  )مردانه(،  •

های مردانه در همان ابتدای راه به دلیل پایین  نفر عضو آغاز كرد كه گروه 40هرگروه فعالیت خود را با حدود 

گیری به فعالیت  های زنانه پس از شکل های اعطایی و نیاز اعضاء به مبالغ باالتر، انصراف دادند. گروهبودن سقف وام

 ترین نکات پیرامون فعالیت آنها در محورهایی چند قابل پیگیری است:خود ادامه دادند. مهم

، 50د، این مبلغ به تومان بوده است. در مراحل بع 25ها انداز هفتگی هر فرد در آغاز كار گروه مبلغ پس •

 تومان افزایش یافته است. 500و در آخرین دور به  200،  100

شد. اما به تدریج فاصله تشکیل جلسات بیشتر و به یک بار ها هر هفته تشکیل می جلسه ابتدایی گروه  20 •

 در ماه تقلیل یافت.

های آموزشی مورد  آنها و برنامه حلاندازها، در مورد مشکالت محله و راه آوری پس در جلسات، عالوه بر جمع  •

 شد و اگر مشکل محلی وجود داشت یکی از اعضاء مامور پیگیری آن بود.نیاز اعضاء، بحث و تبادل نظر می

ها در  شد. تشکیل جلسات خانم به علت نبود مکانی مناسب، جلسات در بهزیستی و مساجد برگزار می  •

ه شد، چرا كه آنها حضور زنان و كودكان در مسجد را  مساجد، به علت اعتقادات اهل سنت با مانع مواج

های محل كردند. حتی در برخی موارد بعد از تشکیل یک جلسه در مسجد خانماحترامی تلقی مینوعی بی

رو احترامی صورت گرفته، از تشکیل جلسات بعدی در مسجد جلوگیری كردند. از ایننیز در اعتراض به بی

 گران تبدیل شده بود.ها به چالشی جدی برای تسهیلگزاری جلسات گروهفقدان مکان مناسب برای بر

نشستند. موضوعات می به منظور ارتباط رودروی اعضای گروه با یکدیگر، افراد در جلسات به صورت دایره  •

شد و دبیر گروه، پیگیر تحقق قطعنامه از طریق مراجعه به مکتوب می "قطعنامه"مصوب جلسات، با نام 

ها، دستاوردهایی چون ایجاد خط واحد بین محل تا مركز شهر، روشنایی های محلی بود. تالش گروه دستگاه 

 آوری زباله را برای محله به ارمغان آورده است.معابر، تاسیس خانه بهداشت و جمع

 

 اعطای وام به متقاضیان  .1.1.2

انداز و دوم  كردند: اول تاكید بر پس باید دو هدف كلیدی را دنبال می های محلی در این طرح میسازمان 

هایی برای تحقق هر دو هدف از سوی اندازی كسب و كارهای كوچک توسط اعضای گروه. به این منظور برنامهراه 

 مجریان طراحی شده بود. 

ها را نسبت به ند با انجام كارتوضیحی مداوم، اعضای گروه گران در چهارچوب این طرح وظیفه داشتتسهیل 

روزانه زندگی آنان قرار گیرد و از سوی  انداز به عنوان یک عادت در برنامه انداز آگاه كنند تا پس ضرورت انجام پس 

 شود. های كسب و كار به آنها، زمینه الزم برای فعالیت اقتصادی كوچک مقیاس فراهمدیگر با آموزش تنظیم طرح 

ها و نیز عالیق  نویسی از سوی صندوق توسعه پایدار، هر فرد بر اساس تواناییبا اجرای یک دوره آموزش طرح

كرد )سکه دوزی، پرورش  اندازی یک كسب و كار كوچک آماده می خود با همکاری تسهیلگر، طرحی را برای راه
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بینی و نیز نحوه  ها، درآمدهای قابل پیش رد هزینه گوسفند، مغازه داری و ...(. این آموزش شامل معرفی طرح، برآو

 ها بود.  تقسیط بازپرداخت

صندوق توسعه پایدار  "گر آن را به دفتر اجرایی طرح در پس از تصویب طرحِ هر یک از اعضای گروه، تسهیل 

در صورتی كه   فرستاد و كمیته تخصیص اعتبار این موسسه، طرح را بررسی و ارزیابی كرده ودر تهران می "خانواده

شد، مبلغ وام اعطایی از سوی صندوق توسعه پایدار به حساب گروه تخصیص  پیشنهاد ارائه شده مورد قبول واقع می

كرد كه این مبلغ به چه فردی تعلق گیرد.  گر اعالم مییافت.  در این مرحله، موسسه با ارسال نمابر به تسهیلمی

 رح بود:ها بدین ش سازوكارهای اصلی حاكم در گروه

انداز نام كردند، اما به علت اینکه مجبور به پس ها افراد بسیاری برای عضویت ثبت در ابتدای تشکیل گروه  •

انداز و ذخیره دیدند و تنها در پی دریافت وام بودند، بدون پس انداز میبودند و خود را ناتوان از انجام پس 

 دادند؛ ها انصراف میسازی، از عضویت گروه 

درصد، به سایر اعضای  10گروهی نیز با نرخ بهره های درونها قرار بر این بود كه وامی تشکیل گروه از ابتدا •

 شد؛گروهی اجرا نمی ها تعلق گیرد، اما در عمل در موارد متعددی این بند از توافق درون گروه 

ای، ضامن نت زنجیره شد و اعضاء در یک ضماها دریافت نمی ای از اعضای گروه در ازای اعطای وام، وثیقه •

 یکدیگر بودند؛ 

 شد؛گر، سرگروه و منشی افتتاح می ها در بانک تجارت و به نام تسهیلحساب  •

 شدند؛بازپرداخت می % 4سال و با نرخ بهره  3تا    2باید در یک دوره ها می وام  •

با پایان طرح و های مختلف طرح، موفق به دریافت وام شدند، كه كنندگان در گروه در حدود نیمی از شركت  •

یا رها شدن آن از سوی مجری، بیشتر افراد از بازپرداخت اقساط وام خود سرباز زدند. مجری طرح نیز از  

 های مالیه خرد بود؛ها خودداری كرد. این روند در تضاد مستقیم با اهداف طرح پیگیری بازپرداخت وام 

اال رفتن اعتماد به نفس افراد برای حضور در  ها، ببه گفته مسئولین اجرایی مهمترین اثر عضویت در گروه  •

های اجتماعی بود. افراد با عضویت در گروه، به ایجاد تغییرات در زندگی شخصی، شایق و پیگیر آن فعالیت 

 بودند.

 

 های وام خانگی صندوق  .1.2

های وام خانگی در شهر و روستاهای ایران رواج یافته است. در این  طی چند سال اخیر تشکیل صندوق 

اندازهای خود را به صورت ماهانه یا شیوه گروهی كه اعضاء از اعتماد كافی نسبت به یکدیگر برخوردارند، پس 

كنند. و هر ماه به قید قرعه و به صورت چرخشی، یکی از  آوری می هفتگی در قالب یک صندوق خانگی جمع

ه شیرآباد زاهدان نیز میان طیفی از  كند. این شیوه در محلآوری شده را دریافت می اندازهای جمع اعضاء، پس 

شود كه  های دیگری نیز انجام می ها عالوه بر تخصیص وام ماهانه، فعالیت بانوان، جاری است. در این صندوق 

 ها قابل اشاره است:كند. موضوعات چند در مورد این صندوق های خودیار نزدیک میهای گروه گروه را به ویژگی
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  4اند. در حال حاضر پیگیری یکی از فعالین اجتماعی در شیرآباد تشکیل شده  و با  1383ها در سال گروه  •

  3نفر در آنها عضویت دارند. اعضاء به طور ماهیانه  150كنند، و در مجموع گروه در پیوند با هم فعالیت می

های  وام  شود.كشی به یک نفر وام پرداخت میكنند و هر ماه بعد از انجام قرعهانداز می هزار تومان پس

شوند. به كشی شركت داده نمیاعطایی بدون بهره بوده و افراد گروه در صورت غیبت از جلسه، در قرعه 

 شوند. تومان جریمه می  100شناسی اعضای گروه، افراد متاخر در جلسات منظور وقت 

مشکالت محلی همچون اندازها، در ارتباط با مسائل شخصی افراد و در جلسات به غیر از جمع آوری پس  •

شود. در صورت درخواست  نیز بحث و گفتگو می … آسفالت، مسائل بهداشتی، ضعیف بودن جریان برق و

شود. گروه برای انجام امور رفاهی و آموزشی با های آموزشی پیگیری می اعضاء، امکان برگزاری كالس 

آموزش گروهی   ری استانداری دو برنامه ای كه با همکااستانداری، شهرداری و ... در ارتباط است، به گونه

ها در حال حاضر فقدان مکان مناسب برای ترین مشکل گروهعمده برای اعضای به اجرا گذاشته شده است.

 تشکیل جلسات است. 

های الزم برای انجام یک فعالیت جمعی را به اعضاء آموخته است. ها، حداقل فعالیت چند ساله این گروه 

تواند مراحل مقدماتی ایجاد  شهر زاهدان، می ها در محالت حاشیهشده توسط این صندوق های ایجاد ظرفیت 

 های خودیار را تسریع كند.گروه 

 ارزیابی نهایی  .2

نشین شهر زاهدان آغاز و نیمه تمام رها  های توانمندسازی متعددی در محالت حاشیه طی یک دهه اخیر طرح 

اعتمادی در آنها شده است. بدین روی هر فعالیت  گیری بیاهالی و شکل اند. این مساله موجب انباشت انتظاراتشده

 جدیدی كه نیاز به بسیج عمومی داشته باشد با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد. 

های خاص محیطی و عدم پایبندی كامل مجری طرح به تحقق اهداف از پیش تعیین شده، موجب ناكامی  ویژگی 

دهی فردی نزدیک كرده  عتبارات خرد شده است و طرح را به مشخصات الگوی وامطرح بسیج اجتماعی و اعطای ا

 توان تدقیق كرد: هایی چند میاست. در ارزیابی نهایی طرح بر گزاره 

ها، تشکیل جلسات را با مشکالت جدی مواجه كرده بود. دسترس نبودن مکانی مناسب برای نشست گروه  •

 كاست. ها می برای شركت در گروه افراد  این مساله به تدریج از انگیزه 

. در این كنند اندازی یک فعالیت اقتصادی، نسبت به زنان مبلغ وام بیشتری را مطالبه میمردان برای راه  •

های اعطایی صندوق توسعه پایدار، های مردانه از همان ابتدا به علت پایین بودن مبلغ وام طرح، فعالیت گروه 

 ماند. ناكام  

ها نشان از ضعف گروه در انباشت سال فعالیت گروه  5تا  4زهای صورت گرفته در طول انداحجم كم پس  •

انداز در  انداز را آغاز كرده و علت آنرا عدم توانایی پسها با مقادیر بسیار اندكی، پس انداز دارد. گروه پس 
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انداز مبالغ اندك هم نشده و از عضویت در گروه دانستند. برخی حتی حاضر به انجام پسمبالغ باالتر می 

 كناره گرفتند.  

پیگیری مشکالت محلی از سوی اعضاء و مامور شدن یک یا چند نفر برای رسیدگی به موضوع روشی بود  •

 آموخت.كه در بطن خود، فعالیت اجتماعی را به گروه می

المللی و داخلی به انجام رسیده است، هایی از این دست كه با حمایت نهادهای بیندر كنار اجرای طرح •

ها تعامل نشین جریان دارد. مهمترین ویژگی این فعالیت های خودجوش نیز در سطح محالت حاشیه فعالیت 

گیری توان با بهره های اجتماعی است. به همین واسطه می های وام برای انجام فعالیتمشترك اعضای گروه 

 ها خودیار فراهم كرد.  برای تشکیل گروه  های موجود زمینه الزم رااز پتانسیل 
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 شهر بندرعباس  2000های خودیار محله بررسی تجربه گروه .2

تامین مالی خرد  "تر طرح به منظور اجرای دقیق "طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن"مدیریت 

، "شاه، سنندج و تبریزدر شهرهای بندرعباس، زاهدان، كرمان "های غیررسمیو پشتیبانی معیشتی در سکونتگاه

  2000با همکاری موسسه تاك در دستور كار قرار داد. محله  1386سامان چند طرح آزمایشی اولیه را در سال 

های غیررسمی كه طی چند سال اخیر مرزهای آن با شهر از بین رفته است، به  بندرعباس به عنوان یکی از سکونتگاه 

 ی خودیار انتخاب شد. هاعنوان محل اجرای آزمایشی تشکیل گروه 

در این محله، چهار گروه تشکیل شده است كه در حال حاضر سه گروه صداقت، مروارید و نگین خلیج 

 اند. ها تشکیل دادهها را خانماند. اعضای تمامی این گروه فارس فعال 

پیوند آنها با بانک  اند، هنوز پذیری رسیدهبرغم آن كه دو گروه، از سه گروه یاد شده به آستانه بانک

دهی از منابع داخلی های وام ها، به ساختار و شیوه كشاورزی به عنوان بانک عامل برقرار نشده است، از این رو بررسی

های فعال، با مجری طرح و اعضاء مصاحبه انجام داده  گروه پژوهش ضمن بازدید از گروه  گروه محدود شده است.

های كیفی نیز ده و مطالعه انجام شده در یک جدول مستقل جای گرفته و یافته های كمّی حاصل از مشاهاست. داده

ها تنظیم  گیرند. در جدول صفحه بعد، كه اطالعات آن با استفاده از مستندات گروه در جای خود، مورد دقت قرار می

 ها ارائه شده است.شده، مشخصات گروه 

آغاز و یک گروه نیز كار خود را از  1386ل همانطور كه مشخص است فعالیت دو گروه از تیرماه سا 

ترین  شهریورماه همان سال شروع كرده است. هر سه گروه از زنان تشکیل یافته و گروه مروارید در میان همه، پایین 

 میانگین سنی را داراست.  

دو گروه  ها، تشکیل مرتب جلسات و نظم آنها است كه در این میان، یکی از مهمترین نکات در ارزیابی گروه 

 از وضعیت مناسبی برخوردارند و یک گروه به دالیل مختلف با مشکل مواجه است. 
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 بندرعباس  2000های فعال در محله : مشخصات گروه 2جدول

 عنوان
 نام گروه 

 نگین خلیج فارس مروارید صداقت 

 24/6/86 24/4/86 24/4/86 تاریخ آغاز به كار

 11 9 11 تعداد اعضاء

 150000 500000 600000 انداز اولیه برای افتتاح حساب بانکی پس 

 10000 50000 50000 سهم ماهیانه اقساط در آغاز

 12000 70000 50000 سهم ماهیانه اقساط در حال حاضر

 1000000 2000000 3000000 وام های پرداختی

 6 10 12 تعداد وام پرداختی

 آستانه معرفی در  مشروط معرفی شده  وضعیت بانک پذیری

 ماهانه  نامنظم  ماهانه  ترتیب تشکیل جلسات گروه

 درصد 5 درصد  5-4 درصد 5 سود وام پرداختی )به صورت ماهیانه( 

 منظم  نامنظم  بسیار منظم  ارزیابی نظم گروهی

 )مبالغ به ریال( 

ها  ارزیابی وضعیت گروه های كمی،  به منظور شناخت بهتر طرح به بررسی و در پی آگاهی عمومی از داده 

 پردازیم:می

 سازمان گروه  .2.1

 ها نحوه تشکیل گروه .2.1.1

و توسط موسسه تاك در   "طرح بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن" های موجود با فراخوان گروه 

اند. شهرداری نیز به عنوان یک نهاد تاثیرگذار محلی نقشی قابل توجه در مراحل تشکیل شده  2000محله 

 شود.ا و مجرای ورود طرح به محله محسوب می آغازین طرح، ایف

های فعال، گروه صداقت از پیشینه فعالیت قبلی برخوردار بوده است، اما دو گروه دیگر  از بین گروه 

شود ها مشخص می اند. با مروری بر روند فعالیت گروه ها تشکیل شده ای بدون پیشینه و با تجمع هم محله 

 مند است. تری نیز بهره بوده و از ساز وكارهای اجرایی دقیق گروه صداقت دارای ریزش كمتری 

وجود روحیه همکاری در یک نهاد محلی )شهرداری( و همچنین موجودی سرمایه اجتماعی مناسب محلی،  

های  رسد برغم حمایتنظر می های خودیار ایجاد كرده است. اما بههای مساعدی را برای تشکیل این گروهزمینه 

ها  شان برقرار نیست. این گروه های خودیار با محیط پیرامونی ن، در حال حاضر پیوند مناسبی میان گروه مناسب آغازی

های جمعی به صورت منفصل از هم و به صورت خود اتکاء ادامه فعالیت داده و از بسترهای حداقلی گسترش فعالیت 

آیی اعضاء یکی از معضالت  دان مکان برای گردهمها فقاند. به گفته اعضای گروه در محالت مانند خانه محله، محروم 

 رود. های جمعی آنها به شمار می اصلی توسعه و تعمیق فعالیت 
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ها حضور فعالی در كنار اعضاء داشته است. اما به گفته اعضای تسهیلگر در مراحل ابتدایی تشکیل گروه 

ها به طور عمده بر اساس  سال گذشته گروه  گروه، این رابطه با گذشت زمان محدودتر شده است. به طوری كه در یک

ها ارائه شده و  دارهای گروه های محدودی به خزانه اند. همچنین، تنها آموزشهای خودشان، پابرجا مانده پیگیری 

های مشخص دیگری به اعضاء انتقال نیافته است. بنا به اظهار یکی از مسئولین اجرایی تالش شده است تا  آموزش 

ها طراحی نشده است،  آموزش ضمن اجرا را تجربه كنند، اما برنامه مشخصی برای ارائه این آموزشها اعضای گروه 

 های جدید شایقند. ها برای جذب آموزش گرچه اعضای گروه 

 ها ساختار داخلی گروه  .2.1.2

های خودیار استوار شده است. هر گروه ها براساس سازوكارهای جاری گروه ساختار مدیریت داخلی گروه  

دار و یک منشی است. در همین حال، اساسنامه، صورتجلسه، دفاترمالی و كارت  دارای یک سرگروه، یک خزانه

دار افتتاح شده است. مبلغ انداز برای هریک از اعضاء طراحی و حسابی در بانک كشاورزی به نام سرگروه و خزانه پس 

جمع آوری و به حساب گروه واریز می شود. در مواردی  دار ها به صورت ماهانه توسط خزانهاندازها و اقساط وام پس 

 كنند. نیز خود افراد، مبالغ مربوطه را به طور مستقیم به حساب گروه واریز می

رسد اصول توافق جمعی در دو گروه از سه گروه، حاكم شده است. اما نکته شایان توجه تاثیر به نظر می 

كند. از سویی ثابت ی گروه را به طور مستقیم به وی وابسته میمستقیم سرگروه در جمع اعضاء است كه تا حدود

های اصلی تواند در بلندمدت به عنوان یکی از چالش بودن سرگروه توسط اعضاء پذیرفته شده است. این مساله می

 گر شود.ها جلوه گروه 

 ات، ها به طور ماهانه و در مدت زمان یک ساعت برگزار میشود. دستور كار جلسجلسات گروه 

 های تخصیص وامدرخواست وام اعضاء و گفتگو پیرامون اولویت  •

 طرح مشکالت اعضاء و بحث و مشاوره در مورد آن  •

های اقتصادی، ایجاد كسب و پیشه از سوی اعضاء و ارائه نظر و مشاوره پیرامون  طرح كردن ایده •

 آن

گروه مراجعه كرده و اسناد مالی و پذیری گروه خودیار، كارشناس بانک به به منظور ارزیابی شرایط بانک  

كند. گروه صداقت از این مرحله موفق عبور كرده و در حال طی كردن  صورت جلسات را به طور كامل بررسی می 

مسیر اداری برای دریافت وام است. مبلغ وام اعطایی از سوی بانک كشاورزی هنوز مشخص نشده است. گروه نگین  

دارك قرار دارد. اما گروه مروارید هنوز آمادگی الزم برای ارزیابی كارشناسان بانک  خلیج فارس نیز در مرحله بررسی م

 كشاورزی را كسب نکرده است. 
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 های خودیار  معرفی گروه  .2.1.3

 گروه صداقت: .2.1.3.1

های جمعی مانند مراجعات پیگیرانه به شهرداری برای های فعال در گروه صداقت، سابقه فعالیت خانم

تشکیل "ابان اصلی محله را در كارنامه دارند. از همین طریق نیز به مدیر اجرایی طرح ریزی خی كشی و آسفالتجدول 

اند. در فراخوان اولیه بیش از صد نفر برای تشکیل گروه حضور بهم  معرفی شده "پذیری های كارآفرین و بانک گروه 

 است. ها، تعداد اعضاء در حال حاضر به یازده نفر رسیده اند، اما در پی ریزش رسانده 

رسد افراد طی این دوره با ویژگی بارز این گروه نظم و ترتیب اعضاء و انضباط حاكم بر آن است. به نظر می 

ها، در سطح قابل قبولی قرار دارد. همچنین  اند و توانایی آنها در ارائه گزارش از فعالیت فلسفه كار گروهی آشنا شده 

ها در مواجهه با منظم در جلسات و توانایی طرح خواسته احساس مستقل بودن، توانایی بیان نظرات و حضور

مسئولین محلی، از دیگر دستاوردهای اعضای گروه است. نکات ویژه حاصل از مصاحبه با اعضای گروه در چند محور  

 قابل تنظیم است:

های سنتی محلی و دریافت وام چرخشی را  چند تن از اعضای گروه تجربه عضویت در صندوق  •

 ؛ دارا هستند

 رود؛  حسابداری منظم و دقیق امور مالی ویژگی بارز این گروه به شمار می  •

هزار تومانی پرداخت شده است و در دور دوم، پرداخت وام   300به همه اعضای گروه وام  •

هزار تومانی در دستور كار قرار دارد كه در حال حاضر نفر اول این وام را دریافت كرده  500

 است؛

ت شده، به مصرف تعمیر و اصالح محل سکونت رسیده و یکی از اعضای های پرداخعموم وام  •

 گروه از محل وام، چرخ خیاطی خریده است؛ 

در این گروه سابقه پرداخت وام به بیرون از گروه وجود دارد. در یک مورد این تخصیص وام با  •

 درصد سود محاسبه شده است؛15

جلسات هر ماه در منزل یکی از آنها برگزار  های اعضاء با آنها همیاری داشته و خانواده  •

 شود؛می

عطف به شواهد موجود، حضور یک عضو با تحصیالت دانشگاهی اثر قابل توجهی بر عملکرد   •

 مثبت گروه گذاشته است؛

اند كه تاكنون با آن موافقت با توجه به موفقیت گروه، همسران اعضاء نیز، متقاضی عضویت •

 نشده است.
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 گروه مراورید  .2.1.3.2

های وام  عضای این گروه زنانه در همسایگی یکدیگر قرار دارند. حضور همسران آنها در صندوق ا

محلی، آنها را نیز به تشکیل چنین صندوقی ترغیب كرده و با مطرح شدن طرح در محله، در آن شركت 

نفر رسیده است. به نظر   10طی دوران فعالیت به  در كه بوده نفر 15اند. تعداد اعضای گروه در ابتدا جسته 

ها اعم از  گیری كامل كار گروهی قرار نگرفته است، چرا كه تمام مسئولیت رسد مروارید در فرایند شکلمی

های اخیر نیز جلسات گروه داری بر عهده یکی از اعضاء قرار دارد. از سویی در ماهسرگروهی، دبیری و خزانه 

نشده و از نظم ماهانه به هر سه ماه یکبار رسیده است. در همین حال برگزار نشدن  به طور منظم تشکیل

 انداز فامیلی شبیه ساخته است.های پسجلسات منظم گروه، سازوكارهای حاكم بر آن را به صندوق 

 ویژه نکات حاصل از مصاحبه با اعضای گروه، چنین برتراویده است:

نظر می رسد باعث انحراف گروه از اهداف اولیه خود شده   باال بودن میانگین سن اعضاء )كه به •

 است.(؛

 مشخص نبودن هدف و چشم انداز گروه؛   •

 از ریزش شدید گروه دارد؛ نشان نفر، كه 9  به نفر 18  تقلیل اعضاء از  •

عدم تقسیم كار در گروه و انحصار عملیاتی سرگروه كه به همین دلیل به عکس سایر گروه ها،   •

 های یک گروه خودیار، به قدر كافی آشنا نیستند؛  اعضاء با سازوكار

های اعطایی سطح مشخصی ندارد )مبالغ اعطایی از نظم و قاعده خاصی برخوردار  مقدار وام  •

 نبوده و به میزان متفاوتی به افراد تعلق گرفته است.(؛

 اند؛برخی از اعضاء وام دریافت نکرده و برخی دو بار وام گرفته  •

 200دان یک صندوق خیریه در گروه وجود دارد كه هر عضو، ماهیانه برای كمک به نیازمن  •

 كند.تومان نیز به این صندوق واریز می

 

 گروه نگین خلیج فارس  .2.1.3.3

های مورد بررسی است. اعضای حاضر نسبت به عضویت در گروه  نگین جوانترین گروه در بین گروه 

های گروه است. مهمترین شاخصه این گروه، عالقه نشان داده و سرگروه به خوبی قادر به تشریح فعالیت 

رود كه گروه، در ادامه  شادابی، هدفداری و پیگیری اعضاء است. اما به دلیل سن پایین اعضاء بیم آن می 

 فعالیت خود با چالش هایی مواجه شود.

ایجاد  دختران سیزده تا هیجده ساله عضو گروه در آغاز فعالیت، دو هدف ترسیم كرده بودند: اول، 

های مبارزه با اعتیاد در محله، چرا كه یک كسب و كار به منظور درآمدزایی برای اعضاء و دوم، اجرای برنامه

های شان، اعتیاد است. هدف اول با توجه به تالشترین مشکالت محل زندگیبه گفته آنها یکی از كلیدی 
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، هنوز تحقق نیافته و در حد یک آرمان گروه در حال تحقق است، اما هدف دوم به علت عدم توانایی گروه

 كنند: باقی است. ویژه نکات حاصل از مصاحبه با اعضای گروه، این گونه جلب نظر می

های فعال در جزیره قشم، به ایجاد یک كسب و كار جمعی  اعضای گروه بعد از بازدید یک روزه از گروه  •

 اند؛صورت گروهی در دستور كار قرار داده اندازی طرح تکه دوزی بر روی پارچه را بترغیب شده و راه

ها، حمایت مشخصی از گروه نداشته و حتی در آغاز فعالیت، چند تن از اعضاء به توصیه خانواده  •

اند و در حال  ها به تدریج استقالل آنها را به رسمیت شناخته اند. اما خانواده ها از گروه خارج شده خانواده 

هایی كه تا قبل از این اجازه حضور  اخص و هویت یافته است. )خانواده حاضر این گروه در محله كامال ش

اند و طبق گفته اعضاء، این تاثیر نه  تر شده دادند، امروز منعطف های اجتماعی را نمی دختران در فعالیت 

 های نیز هویداست(؛های دختران عضو كه در دیگر خانواده تنها در میان خانواده

های الزم  رتباطند و در موعد تشکیل هر جلسه با او تماس گرفته و از راهنماییگر در ا اعضاء با تسهیل  •

كشی شده و با موبایل یک نفر تماس  های تماس، هربار قرعه شوند. برای توزیع هزینه مند میوی بهره 

 شود؛ گرفته می

 كنند؛ انداز ماهیانه را از محل پول توجیبی خود تهیه میاعضای گروه، پس •

 اندازهای ماهیانه اعضاء در سه ماه گذشته شده است؛ مشکالت مالی موجب عقب افتادن پس  •

هزار تومان توسط بازدیدكنندگان به گروه   100هزار تومان توسط موسسه تاك و  200تاكنون مبلغ  •

 هدیه شده است؛

روه به عنوان مسائل گروه به بخشی از زندگی اعضاء تبدیل شده است، تا آنجا كه ادامه همکاری با گ  •

 شرط ازدواج توسط یکی از اعضاء به خواستگار خود مطرح شده است؛ 

نشان از عرق ملی و هویت محلی اعضای گروه   "نگین خلیج فارس"به  "ام البنین"تغییر نام گروه از  •

 دارد. 

 

 . ارزیابی نهایی  2.2

 است:محله دوهزار بندرعباس از چند منظر، زمینه مساعدی برای اجرای طرح دارا بوده 

 های اجتماعی و اقتصادی حضور زنان در فعالیت •

 های محلی از طرح به خصوص از سوی شهرداری حمایت •

 عدم وجود موانع قابل توجه فرهنگی   •

های محلی كه پیش  ها بر اساس تجربه صندوق های مناسب ذهنی در خصوص كاركرد گروهوجود زمینه  •

 اند.از این فعالیت داشته

دار و منشی، اثر مستقیم بر  خصوصیات فردی اعضاء بخصوص سرگروه، خزانه توان نتیجه گرفت كه می

های صداقت و نگین خلیج فارس حضور افرادی سرزنده، امیدوار، و برخوردار از تحصیالت  موفقیت گروه دارد. در گروه 
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ر پیشبرد اهداف از  توانسته است بر روحیه جمعی گروه، اثرگذار باشد. با توجه به تجربه شکل گرفته، نقش سرگروه د 

شود كه در این  ای تلقی میهای ضمن اجرا برای اعضاء ضرورت ویژه اهمیت كلیدی برخوردار است. همچنین آموزش

 ها اكتفا شده است.دارهای گروهای برای خزانه طرح، تنها به آموزش تک جلسه

ه آزمایش شده برای استفاده  یابی به یک نمونهدف كلیدی از اجرای طرح در محله دو هزار بندرعباس، دست

  رو، همین اند. از ها به صورت مستمر توسط مجری پایش نشده رسد گروه تجربی در طرح اصلی است. اما به نظر می

  پذیری بانک مفهوم با كاملی آشنایی اعضاء دارند، قرار شدن پذیربانک آستانه در هاگروه  كه شرایطی در گفت توانمی

ها به دقت توسط خود آنها و یا مجری طرح ثبت  از سوی دیگر در فرایند اجرا، مجموعه تجارب گروه  .اندنکرده  پیدا

 نشده است تا بر اساس آن بتوان نسبت به تغییرات ایجاد شده، به ارزیابی واقعی رسید. 

رسد  شده است. به نظر میبه مرحله بانک پذیر شدن دو گروه نزدیک  2000پذیری در محله طرح آزمایشی بانک

تواند نشانگر توجه به  تا دریافت اولین وام بانکی حداقل سه سال از زمان تاسیس گروه گذشته باشد. این مساله می

 توان عنوان داشت:نیازهای الزم برای اجرای طرح، تلقی شود. به طور عام میپیش

ذیفنعان اصلی، كلید   های خودیار در میانایجاد عالقه و پذیرش ضرورت تشکیل گروه •

 پیشرفت طرح است؛

وجود یک نهاد تسهیل كننده محلی همچون شهرداری، تاثیر مستقیم بر تشکیل سریعتر و  •

 ها دارد؛تر گروه مناسب 

گیری مشترك برای اعطای وام،  طرح مسائل و نیازهای مالی اعضاء در جلسات و تصمیم  •

 نیازمند طی یک دوره زمانی حداقل یک ساله است.
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 در استان فارس   "طرح مالیه خرد روستا " تجربه اجرای   .3

استان فارس به علت دارا بودن روستاهای متعدد و تنوع شرایط اقتصادی آنها، به عنوان یکی از مناطق مورد نظر  

انتخاب شد. از هر شهرستانِ استان بدون در نظر گرفتن وسعت آن،   "مالیه خرد روستا "برای اجرای طرح آزمایشی 

خانوار( به صورت   200خانوار( و بزرگ )بیشتر از  200تا  50خانوار(، متوسط ) 50تای كوچک )كمتر از سه روس 

شان گران روستاهای منتخب برای انجام مصاحبه و بررسی توان اجرایی تصادفی برگزیده شدند. در پی آن از تسهیل 

های  ای در تشکیل و هدایت گروه عمده گران روستایی واجد شرایط، نقش دعوت به عمل آمد. از آنجا كه تسهیل

روستا واقع  30گران غیر موجه حذف شدند و در نهایت گر و یا دارای تسهیل خودیار دارند، روستاهای بدون تسهیل 

 خانوار هستند. 750و حداكثر   40شهرستان فارس، برگزیده شدند. روستاهای انتخابی دارای حداقل   10در 

ادی هستند كه به اعتبار بانکی نیاز داشته اما به دالیل مختلف به خدمات بانکی های هدف در این طرح افرگروه 

توانند فعالیت درآمدزایی را ایجاد و یا فعالیت جاری خود را  دسترسی ندارند و با استفاده از اعتبارات بانکی می

و   85ند اجرای طرح سهم زنان گسترش دهند. در این میان، جوانان و زنان كارآفرین در اولویت قرار دارند. در فرای

 درصد رقم خورده است.   15مردان 

 مراحل اجرای طرح: .3.1

 گران روستایی انتخاب تسهیل  .3.1.1

گرانی است كه در همان روستا زندگی ها به عهده تسهیل آوری اطالعات روستا و تشکیل گروه وظیفه جمع

گران در مرحله اول از  كنند و از نظر دانش و توان اجرایی قادر به ایفای چنین مسئولیتی هستند. این تسهیلمی

س به مسئولین طرح معرفی شدند. وزارت جهادكشاورزی در استان فار "ترویج و مشاركت مردمی"طریق بخش 

زن كه   27مرد و  3گر روستایی متشکل از  تسهیل  30سپس طی دو نوبت از آنها مصاحبه به عمل آمد و در نهایت 

 بیشتر آنها نیز دارای تحصیالت دانشگاهی هستند، انتخاب شدند.

یف خود، نحوه تشکیل گروه  گران منتخب در یک دوره آموزشی فشرده چهار روزه شركت كردند و با وظاتسهیل 

هایی كه در چهار استان دیگر طرح جهت بررسی وضعیت و همچنین حسابداری ساده آشنا شدند. پرسشنامه 

گر  گران تکمیل شد. هر تسهیلخانوارهای روستایی مورد استفاده قرار گرفته بود، در این استان نیز توسط تسهیل

ی فقیر روستا تکمیل كرد. همچنین تعداد ده كارشناس بانک كشاورزی  ها پرسشنامه را از میان خانواده 100حداقل 

ها به همراه تعدادی ارزیاب از شعب روستایی، در یک دوره آموزشی فشرده یک روزه شركت كردند. تا با  از شهرستان

ازای هر گروه  گران، به های خودیار آشنا شوند. به منظور جبران خدمات تسهیلدهی به گروه سازوكارهای اجرایی وام 

 شود.هزار تومان به آنها پرداخت می 300كه وام خود را بعد از یک سال بازپرداخت كند، 

گران محلی با بکارگیری تکنیک ارزیابی مشاركتی روستایی و همچنین تکمیل پرسشنامه خانوار،  تسهیل 

ها در مركز استان، تصویری از  نامه دهند. تجزیه و تحلیل آماری این پرسشروستاهای منتخب را مورد مطالعه قرار می 
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وضعیت مخاطبین طرح، شامل دسترسی به اعتبارات از منابع رسمی و غیررسمی، بیکاری و فقر، طبقات اقتصادی 

 دهد. را به دست می …های ایجاد شغل وموجود در روستا و وضعیت درآمد و هزینه خانوار، بازار كار، فرصت

 ها برای گروهانتخاب مشاورین كارآفرین  .3.1.2

یابند كه قادر باشند از اعتبارات دریافتی جهت های خودیار مالی زمانی به موفقیت دست میگروه  

در خصوص   كافیاز این رو الزم است به اطالعات  .های اقتصادی سودآور استفاده كنندگذاری در فعالیت سرمایه 

رسانی مفید، در آغاز كار، مقرر  مینان از انجام اطالع گذاری و فعالیت، مجهز شوند. برای كسب اطهای سرمایهزمینه 

ها قرار بگیرند.  گذاری آشنا هستند، در كنار گروه های سرمایه شد افرادی كه با امکانات منطقه و همچنین با زمینه 

ب شوند. ای و یا كارشناسان آشنا به منطقه انتخا های غیردولتی منطقه سعی بر این بوده است كه این افراد از سازمان 

ها تحقق نیافت و تعدادی از آنها در اجرا با مشکل مواجه شدند. اما آن طیف از  اما در عمل این امر برای همه گروه 

 شان مشاهده شده است.مند شدند، آثار مثبتی در روند فعالیت ها كه از این مشاوره بهره گروه 

 های آموزشی برگزاری دوره .3.1.3

ای هایی از این دست، اهمیت باالیی دارد. به همین دلیل مجموعهرای طرح اندركاران در فرایند اج آموزش دست 

های  های آموزشی در چهارچوب این طرح در نظر گرفته شده بود. كارشناسان بانک كشاورزی در شهرستاناز برنامه 

گران دهند و نیز تسهیل محل اجرای طرح و همچنین ارزیابان شعب روستایی كه روستاهای منتخب را پوشش می

موضوعات زیر را در بر   هایی بودند كهها را بر عهده دارند، مخاطب اصلی آموزشروستایی كه وظیفه تشکیل گروه 

 گرفت:می

 سازی آن توسط مجری؛ معرفی و تشریح اهداف طرح و نحوه پیاده  •

انی، های بکار گرفته شده در مبارزه با فقر روستایی، تجربیات جهبحث توسعه روستایی و رهیافت •

ها، نحوه تشکیل جلسات، های خودیار مالی، قوانین و مقررات گروهچگونگی تشکیل گروه، ساختار گروه 

 انداز و اعطای وام؛ چگونگی پس 

سازد تا محیط اقتصادی و اجتماعی طرح  های ارزیابی مشاركتی كه فراگیران را قادر میاستفاده از شیوه  •

 را تجزیه و تحلیل كنند؛ 

 .ت بانکی و همچنین نحوه نگهداری حساب و كتاب گروه قوانین و مقررا  •

 

 آموزش ذینفعان اصلی  .3.1.4

هاست. از  یکی از مهمترین عوامل در پیشبرد هدفمند گروه، شناخت كامل اعضاء، نسبت به فلسفه انجام فعالیت 

ها،  زش گروه ها باید با موضوع، هدف و چگونگی گردش كار گروه آشنا شوند. هدف از آموبدو تشکیل، اعضای گروه 

 های موجود و تركیب آن با دانش بیرونی است. ایجاد ارتباط متقابل بین همه اعضاء برای بکارگیری ظرفیت 
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شود. از ها بوسیله تسهیلگر محلی با حمایت كارشناسان بانک و مجری طرح انجام می آموزش اعضای گروه 

ث مالی، حسابداری و ثبت دقیق صورتجلسات  ها گنجانده شده، مباحموضوعات مهمی كه در مواد آموزشی گروه 

بینی شده، چناچه اعضای گروه، خود از عهده امور حسابداری برنیایند، یک نفر از اهالی روستا  است. در طرح پیش 

)افراد تحصیل كرده و یا بازنشستگان دولتی( به عنوان حسابدار به كار گرفته شود. دستمزد این حسابدار در مرحله  

 شود.ها تقسیم میها و گروه پرداخت و در مراحل بعدی به نسبتی میان طرح اول توسط طرح 

 گروهی انداز درون تشکیل گروه و پس  .3.1.5

های خانوار، بر اساس شناخت به دست آمده، باید گران محلی ضمن انجام مطالعات و تکمیل پرسشنامه تسهیل 

گران كمک به تشکیل  كنند. وظیفه كلیدی تسهیلهای خودیار آغاز سازماندهی اعضای واجد شرایط را در قالب گروه 

گیرند. آنگاه، كاركنان میدانی با اعضاء تماس  هاست، كه بر اساس اصل اعتماد و فهم متقابل اعضاء شکل میگروه 

گر نباید نقش رئیس گروه را ایفا كند و  كنند. تسهیلگرفته و جلسات را با هدف بحث پیرامون موضوعات برگزار می

یل گروه باید خودكار و داوطلبانه طی شود. از همان آغاز تشکیل گروه، كاركنان میدانی باید دانش و  مراحل تشک

 اطالعات الزم را آماده و زمینه تغییر نگرش، آموزش، انسجام و توجه به نیاز دیگران را در گروه ایجاد كنند. 

انداز با های پس كنند. آنها به عنوان گروه های تازه شکل گرفته، در آغاز وامی از بانک دریافت نمیگروه  

كند. این نوع انداز میكنند. هر عضو مبلغ یکسانی را پس انداز منظم ماهانه و یا دوهفتگی اعضاء شروع به كار میپس 

د است و تجمیع آن نیز یک منبع مالی داخلی برای گروه  انداز به عنوان شروع، برای ایجاد انضباط مالی مفیپس 

 پذیری كند.  تواند گروه را واجد شرایط بانکشود كه می محسوب می 

شود.  چرا كه هم انداز اعضاء بیش از میزان تعیین شده، مجاز شمرده نمیبراساس قوانین داخلی گروه، پس 

شود. انداز بیشتر در گروه میش نفوذ بعضی از افراد بدلیل پس كند و هم باعث افزایتر میها را مشکل نگهداری حساب

انداز  گذاری كنند. حساب پسشود كه مبلغ مازاد را در بانک به صورت فردی سپرده در این رابطه به افراد توصیه می

از حتی پس از  اندشود و هر یک از اعضاء به ارائه پس گروهی در نزدیکترین شعبه بانک كشاورزی به روستا، افتتاح می

شود. انداز هر فرد در دفترچه مخصوص آن عضو و در نیز دفتر گروه ثبت میورزند. مبلغ پس دریافت وام، مبادرت می 

گذاری با  الحسنه، در یک حساب سپرده سرمایهانداز گروه به جای حساب قرض در طرح توصیه شده است كه پس 

اعضاء ایجاد كند و با توجه به نرخ تورم، ارزش پولِ عضو نیز كاهش   انداز ای برای پس بهره، انباشته شود تا انگیزه 

 نیابد.

انداز آنها، مبلغی به عنوان كمک  اعضای گروه و تکمیل میزان موجودی صندوق پس  جهت حمایت از سرمایه 

ایه در  انداز اعضاء، به عنوان سرمها تعلق گرفته است، كه به همراه موجودی پسبالعوض از طرف مجری به گروه 

انداز  شود. میزان این كمک مالی به نسبت میزان پس دهی به هر عضو از آن استفاده می گردش صندوق، برای وام 

 شود. میزان این اعانه و چگونگی پرداخت آن منوط به اظهارنظر تسهلیگر و نمایند ناظر مجری است.گروه تعیین می 
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 ها اعطاء وام بانکی به گروه  .3.1.6

پذیر تلقی شود، معیارهایی چند از سوی شرایط دریافت وام را حائز و از طرف بانک، بانکبرای آنکه گروه  

 مجری مطرح شده است:

 ماه؛  6موجودیت فعال گروه حداقل به مدت  •

 انداز و اعطای اعتبار از منابع داخلی خود به طریق موفقیت آمیز؛تعهد گروه به انجام عملیات پس •

 رای همه اعضاء در گروه؛  فراهم بودن امکان اظهار نظر ب •

 های گروه و نگهداری منظم آنها؛ثبت دقیق حساب •

شعبه بانک باید متقاعد شود كه گروه تنها به خاطر ذینفع شدن از منافع موجود تشکیل نشده است   •

 كار هم بوده و با یکدیگر همکاری كنند؛اند كه باید كمکبلکه اعضاء به این نیاز پی برده

 های همگونی داشته باشند؛ ، خواسته اعضای گروه خودیار •

های حمایتی، مهارت  های غیردولتی از طریق آموزش و سایر مکانیزم گران و كارشناسان سازمانتسهیل  •

 گروه را در انجام عملیات و پویایی افزایش داده باشند.

 

 های اعطایی شرایط وام  .3.1.7

 شرایط مناسبی را كسب كند:  پذیری شدن، در سه سرفصل اصلیاز سویی، هر گروه باید برای بانک

 استمرار پس انداز  ▪

 نظم دفاتر حساب صندوق گروه ▪

 درصد  98های داخلی حداقل به میزان بازپرداخت وام  ▪

 بعد از كسب حداقل امتیازهای الزم، امتیازبندی بر اساس  

 نظم برگزاری جلسات  •

 پیگیری اعضاء در انجام وظایف  •

 سطح فقر اعضای حاضر در گروه )افراد فقیرتر از امتیازات بیشتری برخوردارند(  •

 حجم موجودی صندوق مشترك برای وام دهی  •

 چرخش وام در میان اعضاء   •

 پذیرد. صورت می 

امتیاز را   50تا  45گروهی كه بین گیرد. نمره، امتیاز تعلق می  3ها تا سقف از سوی ارزیابان به هریک از سرفصل 

گیرند، آنگاه  های با امتیاز كمتر، یک مرحله دیگر نیز تحت حمایت قرار می شود. گروهمی پذیر تلقیكسب كند، بانک

 وند در غیر این صورت منحل خواهند شد.شاگر به سطح مورد قبول رسیدند به بانک معرفی می
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های داخلی، اولین عامل، اعتماد و شناخت متقابل است. در گام بعدی بنابر تصمیم مشترك  برای دریافت وام

های گروه، پایبندی به اجرای تعهدات مالی نسبت به صندوق  اعضاء، معیارهایی مانند خوش حسابی، حضور در فعالیت

 شود.در نظر گرفته می …تی و گروه، مصارف وام درخواس 

كند و  ها را دریافت می بانک به منظور تضمین بازپرداخت وام، از سرگروه و حسابدار ضمانتنامه بازپرداخت وام 

ای است. بر اساس قوانین كنند. تعهد در این طرح به صورت زنجیره باقی افراد گروه پشت برگه مربوطه را امضا می

تواند هم نماینده گروه و هم هریک از افراد گروه را تحت تعقیب  اخت گروه، بانک می موجود، در صورت عدم بازپرد

دهی وجود ندارد و اعتبار افراد و  قانونی قرار دهد. این رویه در قوانین بانک تصریح شده است. وثیقه در این نوع وام

پذیری كسب ری را در فرایند ارزیابی بانکگیرد. گروهی كه امتیازات بیشت گروه، نزد نظام بانکی مورد ارزیابی قرار می

 آورند.  كرده باشد به همان نسبت نیز درجه اعتماد باالتری را بدست می

آوری شده را به عنوان منابع وام پرداختی به اعضاء  انداز جمع گروه، وام دریافتی از بانک به همراه مبلغ پس  

ای بیش از بهره بانک است تا از این طریق گروه بتواند با بهره های اعطایی به اعضاءدهد. وام مورد استفاده قرار می 

های مربوطه را جبران و به تدریج به سرمایه خود اضافه كند. تصمیم بر اینکه چه كسی وام دریافت كند توسط  هزینه 

د و تقاضا  كنن شود. اعضاء، درخواست وام خود را در جلسه گروه مطرح می اعضاء گروه و نه بوسیله بانک اتخاذ می 

ها بر   NGOگران گیرد. در مراحل اولیه، نظارت كارشناس بانک و همچنین تسهیل مورد بررسی و تصویب قرار می

 شود. ای كه به تدریج به گروه واگذار می نحوه عملکرد خرده فروشی وام، اعمال خواهد شد؛ وظیفه

 های خودیار ساختار سازمانی گروه  .3.2

بدار و اعضای عادی تشکیل شده است. بر اساس تجارب موجود، حداكثر تالش از  یار و حسا هر گروه از یک گروه 

به   "یارگروه "گیرد تا فردی به عنوان رییس گروه مطرح نباشد. به همین دلیل از عنوان سوی مجریان صورت می

مسئولیت را  های یکساله، این شود. هریک از اعضای گروه به صورت گردشی و در دوره استفاده می  "سرگروه "جای 

 گیرند. برعهده می 

یار و  شود كارهای گروه با مشاركت همه اعضاء انجام شود. اما شرح وظایف مشخصی نیز برای گروه تالش می

گر در مراحل اولیه تشکیل، از ضرورت برخوردار است  حسابدار تعریف شده است. همچنین ارتباط مستمر با تسهیل

گر كاسته شده  های خودیار، از میزان وابستگی به تسهیلر گروهی در گروه كه به تدریج با افزایش سطح دانش كا 

 است.

 ارزیابی نهایی  .3.3

های فرهنگی مناسب در این مناطق  مندی از زیرساخت طرح مالیه خرد روستا در روستاهای استان فارس با بهره 

های آموزشی مساعد و همکاری نهادهای محلی با طرح توانسته  زمینه از جمله اعتماد متقابل اهالی به یکدیگر، پیش 

 است، به توفیقاتی دست یابد. 
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گران بوده است. در فرایند اجرا تالش شده است تا به  جری، نحوه تعامل با تسهیل یکی از نکات مهم مورد اشاره م 

های خودیار )به منظور كاهش احتمال سوءاستفاده از موقعیت( كاسته  گران با گروه تدریج از رابطه مستقیم تسهیل

وی دیگر انباشت مطالبات  های آنها فراهم آورد. از س تواند زمینه را برای كاهش انگیزه شود. اما همین مسئله می

تواند اثر  گران بابت جبران خدماتشان، موجب كاهش انگیزه آنها در مراحل اجرایی طرح شده است كه میتسهیل 

 مستقیم بر كارایی داشته باشد.  

اند از این محل، منابع مالی مناسبی برای خود ها توانسته انداز در این طرح نیز شاخص است، گروه تاكید بر پس 

های كسب و كار، موفقیت قابل توجهی نصیب  رسد در فرایند تبدیل منابع مالی به فرصت فراهم آورند. اما به نظر می 

ها اعالم نشده است. اما بر اساس  های اعطایی گروه ارف وام ها نشده است. آمار دقیقی توسط مجری در زمینه مصگروه 

ها ارائه نشده و  های الزم برای تحقق این مهم نیز به اعضای گروه اسناد مورد بررسی و اظهارات مجری، آموزش

ین مورد  انداركاران طرح نیز ااندازی گروه متوقف مانده است. از نگاه دست های مرتبط با راه ها در سطح فعالیت آموزش 

 ها مشخص شده است. به عنوان یکی از كاستی 

اندازی  ها و راه های موجود در فرایند شناسایی های طرح فارس، استفاده از ظرفیت ترین ویژگی یکی از كلیدی  

گروه است. استفاده از كارشناسان دفتر ترویج وزارات جهاد كشاورزی، با توجه به شناخت آنها از روستا و روستاییان، 

های پیشین این افراد،  ها را بسیار سهل كرده است. همچنین سازماندهی اندازی گروه و راه  راحل شناساییم

 تر كرده است.  ریزی برای استفاده از آنها را آسانبرنامه
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 یابی به مدل اجرایی تبیین فرایند دست  .4

بریم كه ارزیابی ین مهم راه میدر پی كندوكاو پیرامون تجارب اعتبارات خرد و مالیه خرد در ایران، به ا

كارشناسانه تجارب شکل بسته در این حوزه، خود به یک پژوهش مستقل با ماهیت كاربردی نیاز دارد. اینک به دنبال  

بندی با مضمون های مالیه خرد، خأل یک جمعهای اعتبارات خرد و یک دهه اجرای طرحچند دهه اجرای طرح

 تواند:بندی میشود. این جمعطور جدی احساس می آموزشی و با خروجی راهبردی، به

 امداد دهندۀ كالن همچون كمیته بینانه نهادهای تخصیصدر مدار اول: با استفاده از ارزیابی آزاد و واقع

های آزمایشی مالیه خرد از جمله بانک  گیری از ارزیابی نقادانه كارفرمایان طرحدر مدار دوم: با بهره

 ریزی و طرح بهسازی و اصالحات بخش مسکن در ایرانتماعی سازمان مدیریت و برنامهكشاورزی، معاونت اج

 ها مانند مؤسسه تاك در مدار سوم: با استناد به خودنقادیِ مجریان طرح

 هابرندگان طرحگران و پیشدر مدار چهارم: با نظرخواهی از تسهیل 

 و باالخره 

ها سامان های همبسته و خودیار به عنوان ذینفعان طرحگروه در مدار پنجم: متکی به مصاحبه با اعضای 

 گیرد.یابد و به عنوان یک پژوهش پایه در سطح ملی مورد استفاده قرار 

توان در  های عام و كالن از تجارب اعتبارات خرد و مالیه خرد در ایران را میدر كنار تاكید بر این ضرورت، یافته

 بندی كرد: چند محور، طبقه

 از كار توضیحی پیرامون تغییر گفتمان  غفلت •

تر در دو دهه گذشته، كشورهای جنوب در مواجهه با فقر، از گفتمان حمایت به  در ربع قرن اخیر و به طور دقیق

برندگان و  اندركاران، پیشاند. این انتقال كیفی و دالئل مربوط به آن به طیف دستگفتمان توانمندسازی، راه برده

شوند، آموزش داده نشده است. ذینفعان اصلی نیز از این كار  ها كه عناصر كلیدی اجرایی قلمداد میگران طرحتسهیل 

های بالعوض  ای از آنان هنوز در انتظار تزریق مالی و كمک چنین نبود، بخش عمدهاند. اگر اینتوضیحی به دور بوده

 آوردند.نتی پیشین به حساب نمیهای سهای مالیه خرد را، هم ردیف حمایتبردند و طرح به سر نمی

مهمتر از آن، نهادهایی چون كمیته امداد كه منابع متراكم تخصیصی را در اختیار داشته و از میدان عمل 

وسیعی نیز برخوردارند، هنوز درك كاملی از تغییر گفتمان ندارند. كار توضیحی ـ آموزشی پیرامون این تغییر، خود  

 شود.یک ضرورت ملی تلقی می

 یرون ماندن سیر گذر از اعتبارات خرد به مالیه خرد از مدار توضیحب •
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ناشی از همان نقیصه اصلی غفلت از كار توضیحی پیرامون تغییر گفتمان، گذر از مرحله اعتبارات خرد و ورود به  

ه در  اندركاران و ذینفعان، آموخته نشده است. نتیجه آنکمرحله مالیه خرد و استدالل تجربه آن نیز به دست

كشورهایی چون هند، بنگالدش، مصر، بولیوی و اندونزی، مالیه خرد به عنوان مرحله برتر و تجربی اعتبارات خرد با  

 خروجی مهندسی مجدد، مطرح است، اما فلسفه این مهندسی مجدد و علت تجهیز شدن سازوكارهای پیشین به 

o  پس انداز 

o بیمه 

o  طراحی كسب و پیشه 

 ایران، انتقال نیافته است.به مجموعه عامالن در 

 آیندهای مشکل معرفتی پس  •

عدم عنایت نسبت به توضیح تغییر گفتمان از حمایت به توانمندسازی و نیز گذر از اعتبارات خرد به مالیه خرد، بدان  

ها  تخصیص های خرد در ایران بیشتر با الگوهای فردی مشابهت داشته و مهمتر از آن، منجر شده است كه تخصیص 

ها نیز به عدم تقید به های بالعوض تعبیر شود. نیمه تمام ماندن طیفی از طرحدر ذهن وام گیرندگان، به وام

 ها كمک كرده است.ها و بالعوض تلقی كردن تخصیصبازپرداخت 

 تقدم آغاز بر هدایت و پایش  •

فارش دهندگان و آغازگران، شروع شود كه برای سها چنین به ذهن متبادر می در ارزیابی سیر و سرنوشت طرح

تری برخوردار بوده است تا هدایت، پایش و به سر منزل رساندن آنها. در كمتر طرحی  ها از اهمیت افزونبه كار طرح

های  های پیشینی را با خود حمل كرده باشد. ضعف نظام هدایت و پایش از نقیصهمشاهده شده است كه تجربه طرح

 آید.د و مالیه خرد در ایران به شمار میاصلی تجارب اعتبارات خر

 فقدان چشم انداز تبدیل طرح آزمایشی به طرح گسترده  •

اندازی برای تبدیل طرح ها از سوی كارفرمایان و طراحان اصلی، نشانگر آن است كه چشمنوع مواجهه با طرح

رسی، به طرحی كه ضمن پایداری،  های مورد بر آزمایشی به طرح گسترده و پایدار، متصور نبوده است. در میان طرح

 خوریم.تر كرده باشد، بر نمیمدارهای پوشش خود را گسترده

 آسیب اعتماد  •

دار كارفرما و  ها و یا برخوردهای بسیار فاصلهبا توجه به نیمه تمام ماندن یا رها شدن بخش قابل توجهی از طرح

یژه ذینفعان طرحها نسبت به رویکرد مالیه خرد و  مجری اصلی با ذینفعان، آسیبی جدی بر اعتماد جوامع هدف به و

های غیر رسمی  فراتر از آن، هر طرح توانمندسازی وارد آمده است. این آسیب بیش از همه مناطق در سکونتگاه

 زاهدان هویداست.
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 ها در حیطه زیست و دیدگاه ذینفعان اثربخشی ناچیز طرح •

شود كه به تحولی اساسی در  عتبارات و مالیه خرد یافت میهای اجرا شده در حوزه اكمتر طرحی در میان طرح

شان نسبت به آینده، منجر  قلمرو زیست ذینفعان و تغییر محیط زندگی خصوصی و اجتماعی آنان و نیز تغییر دیدگاه 

  ها قلمدادشده باشد. اگر احساس خودبنیادی و باور به توان حل مسئله را مهمترین آثار مترتب بر این گونه طرح 

 اند. های مورد بررسی، كمتر در این مدارها توفیق داشتهكنیم، در خواهیم یافت كه طرح

 ها و بسترها امکان استفاده از برخی ظرفیت  •

هایی ایجاد و  های برشمرده شده، در سطوحی محدود ظرفیت های مورد بررسی به رغم نقیصهطرح

های  توان به اقداماتی تصحیحی و تازه در مسیر تشکیل گروه گیری از آنها میاند كه با بهرهبسترهایی فراهم كرده

ترین اقدام، همان سازماندهی  های محلی، دست یازید. ضمن آنکه مهمترین و فوری خودیار و تاسیس صندوق 

 بندی دقیق و كاربردی تجارب اعتبارات و مالیه خرد در ایران است.یک پژوهش پایه به قصد جمع

و   "مبانی نظری و تحوالت مالیه خرد"های دو نشریه ب ملی و آمیختن آن با آموزه ها از تجارمجموعه یافته 

های كارآفرینی و آموزش  تشکیل گروه "، در تدوین نقشه راه طرح "المللی مالیه خردمروری بر تجارب بین "

فرایندهای  بکار گرفته شده است. كه راهنمای عمل  "های غیررسمی شهر زاهدانهای خودیار در سکونتگاه گروه 

 اجرایی طرح است. در فصل بعد فرایندهای اجرایی بر مبنای همین نقشه تشریح خواهد شد.

های پذیری در سکونتگاه های خودیار و آموزش بانک تشکیل گروه "با توجه به آنچه بیان شد، نقشه راه طرح 

ینه را برای آموزش  های خودیار زمغیررسمی شهر زاهدان تدوین شد. این نقشه راه در چهارچوب گروه 

 پذیری ساكنین محالت زاهدان فراهم خواهد كرد.بانک
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 آغاز پيش 

پذیری فراهم شد. هدف اصلی در چارچوب نقشه راه زمینه مساعد برای ورود به محالت و اجرای پروژه بانک 

 نقشه راه، شناخت دقیق و جامع مسیر و فرایندهای الزم برای اجرای طرح است. با توجه به اجرای همزمان پروژه مهارت

محالت هدف شهر زاهدان و پیشرفت این طرح تا مرحله آغاز آموزش ذینفعان، بخشی از آموزی توسط مجری در 

 های مورد نیاز محلی انجام شد. ها و ارزیابیشناسایی

ای است كه نتایج آن در قالب  های انجام شده در این طرح انجام مطالعات كتابخانه ترین فعالیت یکی از كلیدی 

مالیه خرد، تجارب جهانی و تجربه ایران تدوین شده است. این مطالعات مسیر اجرای  سه گزارش مجزا با عناوین تحوالت

گام اصلی  8ها، تر پیمودن راه و طی مسیری كم خطاتر موثر بود، با استفاده از این انباشت طرح را روشن كرد كه در موفق

 و یک حاشیه فعال در نقشه راه تعبیه شد كه عبارتند از:

 رسانی های پیشینی، برگزاری جلسه معارفه و اطالع زی ساآماده   گام اول:

 اندازی دفتر محلی راه   گام دوم:

 های موجود برای تشکیل گروه استفاده از ظرفیت گام سوم:

 های خودیار گران برای فراخوان تشکیل گروه سازماندهی و آموزش تسهیل گام چهارم:

 ها های الزم برای اعضای گروه آموزشهای خودیار و ارائه  تشکیل گروهگام پنجم: 

 های خودیار گران و عملکرد گروه پایش و ارزیابی عملکرد تسهیلگام ششم: 

 های خودیار با بانک حامی پیوند گروه گام هفتم: 

    انتقال طرح به نهادهای محلی گام هشتم: 

ها در مقاطع زمانی معین به طرح ها و تهیه گزارش پیشرفتاز فعالیت مستندسازیهای یاد شده، همراه با گام  

 ها در این چهارچوب عبارت است از:عنوان حاشیه فعال طرح در دستور كار بود. عمده فعالیت 

 تهیه گزارش پیشرفت و ارزیابی در مقاطع زمانی معین  •

 های آموزشی متناسب با هر مرحله مصورسازی مفاهیم آموزشی و تهیه بسته  •

 سازی روندهای اجرایی  مکتوب •
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 مدل اجرایی طرح مبتنی بر نقشه راه 

 گام اول  .1

 های پیشینی سازی آماده  .1.1

با توجه به اجرای همزمان دو طرح توسط مشاور در زاهدان، مجموعه ارتباطات مناسبی از طرف مجری با 

های فعالیت ذینفعان اصلی، افراد حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ محلی برقرار شد. از این رو بسترهای مساعدی برای انجام 

های تدوین شده پیرامون موقعیت پذیر فراهم آمده بود و همچنین گزارش های كارآفرین و بانکطرح تشکیل گروه 

 ها را تسهیل كرد.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر زاهدان و محالت هدف فرایندهای اجرایی تشکیل گروه 

های موردی و كوچک )پایلوت(  بور از مرحله آزمونپذیری پس از عهای خودیار و آموزش بانکطرح تشکیل گروه 

رسید. از این رو معرفی آن در منطقه نیاز به دقت و حوصله قابل برای اولین بار به صورت یک طرح جامع به اجرا می 

باید از چند توجه داشت. با توجه به تجربه انباشت شده مجری در منطقه هدف، برای دستیابی به ذینفعان اصلی، می

های هریک به میزان مورد نیاز بهره می بُرد. برای موفقیت در این مرحله از كارِ توضیحی ای اصلی عمل و از ظرفیتمجر

 استفاده شد كه مشتمل بر موارد زیر بود: 

 های تصویری برای انتقال مفاهیم استفاده از نشانه •

 های مرتبط با موضوع ترجمه و نمایش فیلم  •

 رسانی از قبیل توزیع پوستر و بروشور اطالع های رایج شیوه •

در سطح   " های پایهطرح آموزش مهارت "با توجه به تجربه مثبت برگزاری جلسه معارفه و اعالم موجودیت محلی 

های موری با مسئولین محلی استان پذیری نیز نشست های اجرایی استان سیستان و بلوچستان، برای طرح بانک دستگاه 

ین جلسات، طرح به صورت كامل معرفی شده و ارتباطات الزم جهت انجام امور طرح با هر یک از  برگزار شد. در ا

ها برقرار شد. در این مرحله فهرستی از انتظارات و نیازهای مرتبط با هر دستگاه تهیه و با آنها در میان گذاشته  دستگاه 

 های ذیربط بود. شد، این فهرست مبنای ارتباط طرح با دستگاه

 رسانی ل اطالع مد .1.2

رسانی آن است. به این منظور یک مدل  ع های اجرایی از این دست نحوه اطال های طرحترین بخش یکی از كلیدی 

 شود.رسانی تدوین شد كه در ادامه اركان آن تشریح میدهی فرایندهای اطالع جامع برای سازمان
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ها مشخصی هستند  ر یک از سطوح دارای ویژگیبندی گردید. هبر اساس این مدل جامعه محلی در چهار سطح طبقه

های هر سطح، برنامه رسانی براساس ویژگی كه متناسب با آن انتظاراتی از آنها، مطرح شد. از همین رو در فرایند اطالع 

 مشخصی برای آشنایی و پیوند آنها با طرح ارائه شد:

 های رسمی و مسئولین محلی دستگاه الف( سطح اول:

 راد ذی نفوذ محلی  اف ب( سطح دوم:

جویانه و توانایی فعالیت اجتماعی  ساكنان محالت هدف كه دارای روحیه مشاركت  ج( سطح سوم:

 اند.متمایز از دیگران

 های خودیار در محالت  افراد متقاضی تشکیل گروه  د( سطح چهارم:

 

 

ی را برای تسریع فرایندها  ها و سازوكارهای اجرایی طرح زمینه مساعدآشنا كردن سطوح مورد نظر با ویژگی 

رسانی صحیح طرح و آگاه كردن افراد حقیقی و حقوقیِ سطح دوم، یکی از شروط كلیدی برای اطالع كند. فراهم می 

یابی به اهداف این سطح اثر مستقیم بر تحقق یا ایجاد مانع در  برقراری ارتباط با ذینفعان اصلی بود. موفقیت در دست 

بایست حداكثر تالش در مسیر توجیه كامل این افراد انجام  از این دست دارد، از این رو میهای فرایند اجرای پروژه 

های سنتی آموزش و  شد. از آنجا كه سطح سواد عمومی در محالت هدف پایین است، بنابراین استفاده از شیوه می

: سطح اول

های اجرایی دستگاه
رسمی و عمومی

:سطح دوم

ذی نفوذان محلی

:سطح سوم

ساكنان فعال محلی

: سطح چهارم

ذینفعان محلی
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های جامعه هدف  اجرایی از ویژگی های رسانی به مردم محالت چندان موفق نبود. بنابراین تالش شد تا برنامهاطالع 

 برخوردار شود.

 های رسمی و مسئولین محلی رسانی: دستگاه سطح اول اطالع الف( 

اقتصادی در مناطق حاشیه شهری نیازمند همراهی و همکاری نهادهای   –شک اجرای هر طرح اجتماعی بی 

مسئول محلی است. به همین دلیل خانه پژوهش نواندیش تالش كرد تا در فرایند اجرای دو طرح توانمندسازی در  

ان حاشیه شهر زاهدان، مشاركت مستقیم این طیف را بدست آورد. نظر به نو بودن طرح و فقدان سابقه ذهنی در می

  مسئولین محلی، ایجاد ذهنیت مناسب در میان آنها از اهمیت كلیدی برای موفقیت طرح برخوردار بود.  

هایی با آنها برپا و  به همین دلیل برای حفظ ارتباط مداوم با نهادهای مورد نیاز، در مقاطع زمانی مشخص نشست

و معنوی قابل توجهی در برخی از این نهادها وجود  های مادی آمد. چراكه ظرفیت های ضروری، فراهم اندیشیزمینه هم

شد. ظرفیت  بایست با شناسایی و اتصال آنها با نیازهای طرح زمینه برای تسهیل امور اجرایی فراهم میداشت كه می

 های خودیار از این نمونه است. دهی به اعضای گروه های خوداشتغالی كمیته امداد جهت وام اعطای وام 

 رسانی: افراد دارای نفوذ محلی ع سطح دوم اطال ( ب

نفوذِ جامعه محلی شکل گرفته  بواسطه اجرای طرح مهارت آموزی، ارتباط موثری میان مجری طرح و افراد ذی  

بود. به علت اثرگذاری قابل توجه این گروه در جامعه هدف، كسب شناخت كامل آنان از طرح از ضرورتی ویژه برخوردار  

 های خاصی نیز برای آنها در نظر گرفته شد: برنامه بود، به همین منظور 

o  عرضه بروشور معرفی طرح شامل تبیین مراحل اجرایی به زبان ساده 

o   ارائه آموزش به منظور چگونگی پاسخ به سئواالت مردم محل پیرامون طرح 

o طرح بحث مشترك برای نزدیک كردن ذهن آنها نسبت به موضوع 

o مون كارگروهی و جذب و جلب افراد مناسب برای پیوند با طرحهای الزم پیراارائه برخی آموزش 

o  ویژه و مستمر با آنها گران اصلی از میان جمع فعالین محلی و برقراری ارتباط انتخاب تسهیل 

رسانی قرار گرفتند و  های هر گروه از افراد ذی نفوذ محلی كه در این طیف از اطالع به فراخور ویژگی

 سازی آنها اقدام شد.ریزی برای آگاه ها، نسبت به برنامهمتناسب با انتظار از آن
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 ها مولوی •

o  ای ها از جایگاه ویژه در جامعه اهل سنت بویژه در محالت حاشیه نشین شهر زاهدان، مولوی

برخوردارند. در واقع مولوی هر مسجد، مرجع اهالی محله در مشکالت و مسائل احتمالی است. از این  

توانست ا مزایا و كاركردهای طرح و متعاقب آن جلب مشاركت آنها در اجرا میرو آشنا ساختن آنها ب

ها از دو مسیر امکان كمک به  تاثیر قابل توجهی بر ایجاد اعتماد در جامعه محلی داشته باشد. مولوی 

شد ها را رفع های اعطایی گروه طرح را داشتند: اول اینکه با مشورت آنها شبهات مربوط به نرخ بهره وام

های خودیار را فراهم  های گروه و از سوی دیگر امکان استفاده از ظرفیت مساجد برای برگزاری نشست

 شد.

 ها شهردار محله  •

o  ها از جایگاه كلیدی در  نشین شهر زاهدان، شهردار محله با توجه به شرایط حاكم بر محالت حاشیه

ها آنها نیز متفاوت است. از  اثرگذاری  سطح محالت برخوردارند. متناسب با میزان فعالیت شهردار محله

های آنها برای پیشبرد اهداف استفاده شود. این شد از ظرفیت همین رو در فرایند اجرای طرح تالش 

رو با تشریح  گروه از توانایی الزم برای بسیج محالت در چهارچوب اجرای طرح برخوردارند. از همین 

توان به میزان پذیری در محالت برای آنها میای طرح بانکدقیق ابعاد اجرایی، كاركردها و منافع اجر

 های الزم را بواسطه آنها ذینفعان اصلی طرح  منتقل كرد. قابل توجهی، داده

 رابطین مراكز بهداشت  •

o   رابطین مراكز بهداشت به علت حضور مداوم در مراكز و مورد مراجعه بودن بانوان محل و همچنین

های مساعدی در این گروه برای  روند. به همین علت ظرفیت به شمار می تردد به محالت، معتمد مردم 

گسترش دامنه طرح در جامعه محلی وجود دارد. از سوی دیگر سازماندهی این گروه داوطلب، تحت  

گرفتن با آنها را تسهیل كرده است. تعدادی از مسئوالن رابطین   مدیریت اداره بهداشت استان، ارتباط 

های پایه تحصیل شده است، از  شناخت از آنها در جریان اجرای طرح آموزش مهارت مراكز بهداشت كه

برنده و تسهیلگر در طرح، برخوردار بودند. به همین دلیل نیز از  های الزم برای ایفای نقش پیشظرفیت

 ها خودیار استفاد شد. اندازی گروه های آنها برای راه ظرفیت 

 نهاد( های مردم ها )سازمان مسئولین سمن •

o  های خاص حاكم  های حمایتی در محالت شهر زاهدان با توجه به ویژگیها در اجرای طرح تجارب سمن

های محلی  های طرح اثرگذار باشد. در عین حال، برخی ظرفیت ریزی تواند در برنامهبر این منطقه می

د اهداف طرح استفاده  توان از آنها برای پیشبر توسط این دسته از فعالین محلی ایجاد شده است كه می 
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های خود یک شبکه از دانشجویان داوطلب را جهت اجرای  كرد. برای مثال یکی از آنها توانسته در طرح 

 های حمایتی در محالت هدف، بسیج كرد. برنامه

 های زنانه خانه مدیران مکتب  •

o ای دامنه ارتباطی گسترده های زنانه در سطح محالت، این مراكز خانهبا توجه به گستره فعالیت مکتب

های ها از ظرفیت خانه با جلب همکاری برخی از مدیران مکتب میان زنان برخوردار هستند. بنابراین

 ها استفاده شد.  موجود در این نهادها برای تشکیل گروه 

 

 رسانی سطح سوم اطالع  (ج

اقتصادی در حاشیه شهرها، شناخت و استفاده از توانمندی  –های اجتماعی برنده طرح یکی از عوامل پیش  

های  های جمعی برخوردارند. با توجه به بررسی بالقوه جهت انجام فعالیت  برخی ساكنین محالت هدف است كه از ظرفیت

های سامان  م ناكامی بخش قابل توجهی از تالشمیدانی صورت گرفته توسط گروه پژوهش در بندرعباس و زاهدان برغ

های شاخص  ترین عامل، حضور افرادی با توانمندی های خودیار، در چند نمونه موفق كلیدی اندازی گروه یافته برای راه 

ن های چنی باید از قابلیتو جلوگیری از ریزش اعضا می  است. از این رو برای پایداری گروه  نسبت به دیگر اعضای گروه

 افرادی بهره برد.  

مندند. قرار گرفتن حداقل یک های مساعدی نیز برای دریافت آموزش، بهرهاین افراد عموما جوان و از ظرفیت

تواند ضریب موفقیت طرح را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. چرا كه این افراد  نفر از این افراد در هر گروه خودیار می 

توانند بر سایر اعضای گروه نیز تاثیر گذاشته و بدین  های اجتماعی به نسبت باالتر، مییی به جهت برخورداری از توانا

 باید برخوردار باشند:هایی میترتیب در پایداری گروه مفید واقع شوند. این افراد از چنین مشخصه 

 تحرك و انگیزه فعالیت  •

 برندگی در گروه خصلت پیش  •

 در اجتماع كم توقع بودن و تمایل برای حضور فعال   •

 و درگیر بودن خود آنها با مسائل جامعه هدف  •

مجری تالش كرد با انجام كار توضیحی مناسب از آنها به عنوان یک بازوی مناسب جهت معرفی طرح به زبان ساده برای  

 د. آموزی بوهای مهارت كارهای شناسایی این افراد، استفاده از كالس ساكنین محالت استفاده بَرَََََد. یکی از راه 

برای این گروه از افراد جامعه هدف، یک بسته آموزشی شامل اهداف طرح، نحوه اجرا و اثرات آن بر  

های تلفنی با ارائه توضیحات در  های رودررو و تماس كنندگان تهیه و در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین در مواجهشركت 

 مفاهیم به سایر اعضای گروه خود آماده شدند.مورد هر مرحله از طرح به این افراد، آنها برای انتقال 
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 رسانی سطح چهارم اطالع  ( د

های حمایتی، تعریف هر طرح جدید نیازمند در نظر گرفتن  با توجه به ذهنیت نامناسب مردم منطقه از اجرای طرح 

فعان اصلی به نهای موجود در میان آنهاست. مردم عادی ساكن در محالت هدف به عنوان ذی اعتمادی ها و بی نگرانی 

صورت گام به گام از طریق هر سه طیف پیشین در جریان اهداف طرح قرار گرفتند. همچنین تالش شد تا با استفاده از  

 نیازهای مناسب طرح در محل مهیا شود:رسانی محلی پیشابزارهای مختلف اطالع 

o  محلی و ارائه توضیحات   های دوم و سوم به منظور مواجهه رو در رو با مردمطیف استفاده از ظرفیت

 های محلی به آنها با گویش محلیكلی. از جمله انتقال تجارب بانیان صندوق 

o پذیری را برای  آموزی، در این راستا خانه پژوهش نواندیش طرح بانک های مهارتگیری از كالسبهره

 اعضای شركت كننده در جلسات معرفی كرد 

o  اهداف طرح با استفاده از نمادهای تصویری، تعاریف به  برگزاری چند جلسه اجتماع محلی و توضیح

 زبان ساده  

o   معرفی پایگاه محلی طرح و شیوه مراجعه و استفاده مردم محلی از آن 

نفعان به قصد  های انجام شده، سازوكارهای الزم برای فراخوان ذی در پایان این گام با بهره از مجموعه فعالیت 

 تنظیم شد.های خودیار تشکیل گروه 

 

 اندازی دفتر محلی  گام دوم: راه  .2

های خودیار، مکان نشست گروه است. در تجارب كشورهای مختلف  یکی از مهمترین ابزارهای الزم برای تشکیل گروه 

های اجتماعی افراد محلی فعال در طرح بر نحوه  سازوكارهای متفاوتی برای این منظور در نظر گرفته شده است. ویژگی

های مختلط مرد و زن مشترك برای  مواجه با این مساله تاثیر مستقیم دارد. در برخی از كشورها امکان تشکیل گروه 

های زنانه نیز با مسائل خاص خود مواجه  های گروه آقایان  و خانمها ممکن است، اما در ایران ممکن نیست. برپایی نشست

شود. اما در زاهدان این  صورت نوبتی در خانه هر یک از اعضا برپا میاست: در بندرعباس جلسات گروه خودیار زنانه به 

 كاری برای آن اندیشیده می شد. امکان وجود ندارد و می بایست راه

های مورد نیاز به اعضا، الزم بود مکان ها و نیز ارائه آموزشبه منظور برگزاری منظم و بدون تعطیلی جلسات گروه 

های قبلی را با مشکالت  ابد. فقدان چنین مکانی در محالت هدف شهر زاهدان، گروه ها اختصاص یمشخصی به گروه
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های زنانه به  خانهفراوانی برای تشکیل جلسات و پیشبرد اهداف مواجه ساخته بود. به همین دلیل از امکانی مانند مکتب

الوه بر آن مساجد شیعیان نیز پذیرای های خودیار زنانه استفاده برده شد. عهای تشکیل جلسات گروهعنوان یکی از محل 

مساجد با همکاری   های مربوط به آقایان نیز از ظرفیت های آنان شد. برای تشکیل گروهبانوان برای برگزاری نشست 

 ها بهره برده شد.  مولوی 

مل عدم  های خودیار و از عواترین مشکالت گروه های صورت گرفته توسط گروه پژوهش طرح، یکی از اصلی در بررسی 

ها بود. عدم پیگیری الزم مجری از روند انجام  گران با اعضای گروه های پیشین، ارتباط غیرمستمر تسهیلموفقیت طرح

كار و در واقع رهاسازی طرح در مقاطع مختلف زمانی باعث ایجاد نوعی ناامیدی از اجرای طرح در میان اعضا و  

ینی شده بود. لذا برای جلوگیری از ایجاد مشکالتی از این گونه های این چناعتمادی آنان نسبت به اجرای طرحبی

اندازی دفتر محلی طرح از اولویت برخوردار گردید. وجود دفتر نمایندگی طرح در زاهدان امکان ارتباط با اعضای  راه 

 های مستمر را فراهم آورد.ها و پیگیری گروه 

 

 های خودیار روههای موجود برای تشکیل گگام سوم: استفاده از ظرفیت .3

 های وام موجودشناسایی گروه .3.1

اكنون نیز های وام خانگی بود كه همهای خودیار در محالت، صندوق یکی از بسترهای موجود برای ایجاد گروه 

هایی خودجوش هستند كه بدون هدایت از سوی انداز و وام خانوادگی، گروه های پس اند. صندوق در سطح محالت فعال

یابد. ها به صورت خودبنیان سامان میاند. تمامی تصمیمات و اقدامات این گروه به طور مستقل شکل گرفتهنهادی بیرونی، 

 دهی مجدد در قالب یک گروه خودیار در چارچوب طرح، به فعالیت پرداختند.  ها با آموزش و سامان اعضای این صندوق 

. آمدندهای قبلی به حساب می ع بازمانده طرحهایی نیز در محالت وجود داشتند كه در واقها و گروهصندوق

انداز و كارگروهی دارای زمینه مساعدی برای تشکیل گروه بودند. به ها به دلیل برخورداری از تجربه پس اعضای این گروه

 های خودیار این طرح سامان داده شد. های آنها نیز در قالب گروه همین دلیل فعالیت 

های خودیار ساماندهی شدند، های پایه تحت گروهها در طرح آموزش مهارترخی رشتهآموزان بهمچنین مهارت

های الزم برای ایجاد های مشابه ظرفیت هایی چون: پرورش قارچ، سوزن دوزی و ... . این افراد با كسب مهارترشته

های موجود  افراد محلی فعال در گروه های خودیار را داشتند. با استفاده از مطالعات انجام شده و همچنین مصاحبه باگروه 

 ها به گروه خودیار، تنظیم گردد.  كارهای اجرایی بهینه برای تبدیل وضعیت این گروه تالش شد راه

 های خودیار گران برای فراخوان تشکیل گروه گام چهارم: سازماندهی تسهیل .4
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برعهده دارد. وظیفۀ اصلی وی  گروه  های اندازی، اجرا و توسعه فعالیت ترین نقش را در راه تسهیلگر كلیدی 

گر گروه كمک به اعضا  ترین وظیفه تسهیلتشکیل گروه و كمک به ساماندهی امور و مدیریت به سمت هدف است. عمده

گر در طول زمان تغییر برای رسیدن به خوداتکایی است، بدین معنا كه قادر به اداره امور خود باشند. نقش تسهیل

یابد و سرانجام با مشورت و  شود و با هدایت و راهنمایی و كمک ادامه میتشویق و انگیزش آغاز می كند، این نقش بامی

 گر گروه عبارتند از: سرفصل اصلی وظایف تسهیل 6یابد. پایش به فرجام می

 فراخوان برای تشکیل گروه  •

 ها و تشکیل پرونده برای هر گروه تشکیل گروه  •

 گروه های داخلی  ساماندهی فعالیت •

 های الزم برای گروه پیشنهاد آموزش •

 های گروه نظارت و ارزشیابی فعالیت  •

 فراهم كردن زمینه های الزم برای تحویل گروه به نهادهای محلی •

كند. به گر به عنوان رابط مجری و ذینفعان اصلی عمل میپذیری، تسهیل های مالیه خرد و بانک در واقع در اجرای طرح

ها را بر عهده دارد. عملکرد صحیح گروه  ت آموزش، مشاوره، هدایتگری و نظارت بر عملکرد گروهعبارت بهتر مسئولی

 دهد.  گران طرح به نوعی ضمانت اصلی جهت موفقیت طرح را به دست می تسهیل

گران محلی با مدیریت مجری برای تشکیل گروه و آموزش،  ای از تسهیللذا در این مرحله تالش گردید شبکه

گران به  شد. تسهیلنظارت بر آنها شکل گیرد. این شبکه حلقه واسط مجری و ذینفعان اصلی قلمداد می هدایت و

 ها وظایفی چند بر عهده داشتند: عنوان رابطین اصلی نواندیش و اعضای گروه 

 اطالع رسانی در سطح جامعه محلی و ترغیب افراد برای تشکیل گروه خودیار  •

 های خودیار و نام نویسی از اعضا وه سازماندهی اولیه جهت تشکیل گر •

 های خودیار و ارائه گزارش عملکرد به مجری نظارت بر تشکیل جلسات گروه  •

 های خودیار بینی شده برای اعضای گروه های پیش عرضه آموزش  •

 ها به صورت مستقل و انتقال گزارش به مجری  شناسی هریک از گروه آسیب  •

 های خودیار پیشاروی گروه  كار برای حل مشکالت احتمالییافتن راه •

 ها و پیشرفت كار به مجری روند فعالیت گروه   ارائه گزارش •
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گران اصلی در مراحل قبل، در این گام، تعدادی از آنها به عنوان حلقه اول انتخاب  بعد از شناسایی كامل تسهیل

جه به تجارب موجود در زاهدان و بافت  گروه را سرپرستی كرد. با تو 5تا  3های خود گر بر اساس تواناییشدند. هر تسهیل

هایی كه به صورت گر اصلی از اهمیت باالیی برخوردار بود. در طرححاكم در محالت هدف تعریف رابطه شفاف با تسهیل

ها و مشکالت قابل توجهی بروز كرده بود كه خود ادامه  گر ناهماهنگیآزمایشی انجام شده بود، میان مجری و تسهیل

 با مشکل مواجه كرده بود.   حیات گروه را

های اجرایی طرح و نحوه مواجه  گران پیرامون طرح، بسته آموزشی حاوی ضروت به منظور افزایش آگاهی تسهیل

 گرفت:ها موضوعاتی چند را در بر می با جامعه هدف برای آنها در نظر گرفته شد. این آموزش

 فنون برقراری ارتباطات موثر  •

 ها ی راهبری گروه های رهبری و چگونگمهارت •

 هاریزی جهت مدیریت گروه های برنامه شیوه •

 های تنظیم و نگهداری اسناد و اطالعات الزم برای پایگاه اطالعاتی شیوه •

گران موظف بودند با حضور در  ها یک محدوده زمانی مشخص گردید. هر یک از تسهیلبه منظور تشکیل گروه  

گران در هر گروه  اولیه از اعضا را به انجام رسانند. در این مرحله با همکاری تسهیل محل و تشکیل اجتماع محلی، ثبت نام 

سعی شد از افراد نشان شده در سطح سومِ گام اول كه دارای توانمندی های اجتماعی باالتر نسبت به دیگر افراد بودند در  

ا، پایداری گروه را نیز تضمین كنند. همچنین با  ها استفاده شود تا این افراد با روحیه بخشی به دیگر اعض هر یک از گروه 

 ها پایگاه اطالعاتی اصلی طرح تشکیل شد. تکمیل اسامی گروه 

ای برای برقراری ارتباط مستقیم با ذینفعان اصلی مبتنی بر پایگاه اطالعاتی در این مرحله همچنین برنامه  

ها بود. این عمل در راستای با هریک از اعضای گروه های تلفنی مستمر و به صورت تصادفی طراحی شد، كه شامل تماس 

 ها مورد ارزیابی قرار گیرد. گران و نیز خود گروههای انجام شده تسهیلاین هدف انجام گرفت كه فعالیت

بینی مکان تشکیل جلسات  گران محلی انجام شد، پیش از دیگر اقدامات این مرحله كه با همکاری تسهیل 

كاری برای این مساله از  های قابل توجه موجود محلی، یافتن راهها بود. با توجه به حساسیت برای خانم ها، بویژه گروه 

 ضرورت بسیار برخوردار بود.  
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 ها های الزم برای اعضای گروه گام پنجم: تشکیل گروه و ارائه آموزش  .5

 تشکیل گروه خودیار  .5.1

های موجود ق آن تمركز یافت، تشکیل گروه بود. گروه ها برای تحقریزی مهمترین مرحله طرح كه تمامی برنامه 

 در این طرح از ویژگیهای زیر برخوردار بودند: 

o  نفر  15تا   12ها تعداد اعضای گروه 

o  های زنان و مردان به طور جداگانه( اعضای گروه همجنس  )تشکیل گروه 

o   شناخت كافی افراد یک گروه نسبت به هم و وفاق و همکاری آنان با یکدیگر 

o توانند عضو گروه شوند، چه گروه داوطلبانه تشکیل شد. اعضا خود تصمیم گرفتند كه چه كسانی می

ها بر  هایی باید انجام دهند. تصمیم كسی آنها را رهبری كنند، از چه مقرراتی پیروی كنند و چه فعالیت

 شد.اساس موافقت عمومی یا رای اكثریت تصویب می

o ای توان اقتصادی نزدیک به هم بودند. اعضا غالبا سابقه مالی و اعضای هر گروه همگن بوده و دار

اجتماعی مشابهی داشتند. اعضایی كه دارای زمینه اقتصادی و اجتماعی مشابه بودند بیشتر به یکدیگر  

 كردند.تر با هم همکاری میاعتماد داشته و راحت

 دند:گیری كر پس از تشکیل گروه، اعضا در ارتباط با مواردی چند تصمیم 

 نام گروه  •

 زمان و چگونگی تشکیل جلسات •

های  هدفهای ویژه گروه: اعضای گروه بر سر اهدافی مشترك با هم به توافق رسیده و چشم اندازی برای فعالیت •

 گروه ترسیم كردند

 تدوین مقررات داخلی •

انتخاب كمیته اجرایی گروه؛ عملکرد خوب و درست در هر گروه نیازمند ساختاری ساده اما كارآمد است. كمیته   •

بوجود آمد. این سه با موافقت همه   "حسابدار"و  "دبیر "، "یارگروه "اجرایی با هدف تحقق این مهم، متشکل از 

 چند بود:اعضا انتخاب شدند. كمیته اجرایی به صورت مشترك دارای وظایفی 

o های گروه تنظیم صورت جلسات و تهیه گزارش از فعالیت 

o  گیری در گروه  تسهیل فرایند تصمیم 

o  گیری اجرای اقدامات پس از تصمیم 

o  تقسیم وظایف به منظور تشویق همه اعضا 

o  اطمینان یافتن از رعایت اساسنامه و برقراری انضباط در بین اعضای گروه 
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o  ن مجری ها و نمایندگاتماس با سایر گروه 

o  ها با آن درگیرند كمک به حل مسائلی كه اعضای گروه 

طول دوره مسئولیت هریک از اعضای كمیته اجرایی با تصمیم مشترك اعضای گروه در جلسات اولیه مشخص  

 شد. وظایف هر یک از اركان گروه نیز بدین شرح بود:

 " یار گروه " وظایف

هایی چند می تواند شرایط  و در واقع رهبر گروه است. ویژگی یار نظارت و هدایت فعالیتها را بر عهده داردگروه

 مطلوب برای انتخاب رهبر گروه تلقی شود:

o فعال، پرتوان و ماهر در برانگیختن دیگران 

o حفظ اسرار گروه 

 یار است:  وظایفی معینی نیز بر عهده گروه

 جلساتثبت صورتسازماندهی جلسات، هماهنگی با اعضای گروه جهت برگزاری و نظارت بر  •

 بندی نتایج مذاكرات در پایان هر جلسه اداره جلسات و جمع •

 گیری الزم از اعضا جهت اجرای مصوبات  پی •

 انداز و پرداخت حق عضویت مرتببرای پیگیری الزم از اعضا جهت پس  "حسابدار"همکاری با  •

 دار خواهد بود نه مسئولیت نگهداری مهر، اسناد و دفاتر گروه به جز دفاتر مالی كه نزد خزا •

 گران و كارشناسان بانک در جهت اجرای امور گروه تسهیل ارتباط و همکاری اعضا با تسهیل •

 اندتنظیم روابط بین افراد به منظور تحکیم و پایداری گروه و كمک به افرادی كه دچار گرفتاری خاص شده  •

 های با بیرون از گروه نمایندگی گروه در ارتباط  •

   "حسابدار "وظایف  

 مدیریت منابع مالی گروه، تنظیم اسناد، رسیدهای دریافت و پرداخت، دفاتر مالی و نگهداری دفاتر آنها  •

 یار پیگیری الزم از اعضای گروه برای پس انداز و پرداخت حق عضویت مرتب با همکاری گروه •

 های دریافتی از صندوق مشترك گروه های الزم برای بازپرداخت به موقع وامپیگیری  •

 م بودجه و عملکرد مالی و تهیه گزارش مالیتنظی •

 "دبیر "وظایف  
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 ها و ثبت حضور و غیاب اعضا در جلسات نویستنظیم دستور كار و پیش  •

 نگهداری تمام اسناد و اطالعات گروه  •

 جلسات  قرائت گزارش  •

 ها دریافت و ارسال نامه •

 همکاری با سرگروه در زمینه تشکیل جلسات و مدیریت گروه  •

 ات گروه و رساندن آن به امضای كلیه اعضا ثبت صورت جلس •

كرد. اساسنامه موافقت ها و نیز مقررات و اهداف، گروه باید اساسنامه خود را تنظیم میپس از تعیین مسئولیت 

كند كه گروه از اعضای خود چه شود. اساسنامه روشن میمکتوب و مصوبی است كه توسط اعضای گروه امضاء می

توانند داشته باشند، به بیانی دیگر حقوق هر عضو و ارد و اعضا از گروه چه توقع و انتظاری میانتظارات و توقعاتی د

 باید در بر گیرد:شود. اساسنامه موضوعاتی چند را  های وی در قبال گروه مشخص می مسئولیت 

o  اهداف گروه 

o  ها و وظایف كمیته اجراییمسئولیت 

o های انضباطی در موارد تخلف اعضا اقدام 

o  نحوه انجام فعالیت ها در گروه 

o  برنامه جلسات 

o  مشخص كردن اسناد الزم برای نگهداری 

o  موارد مربوط به پس انداز گروه، وام و سود 

یار و حسابدار در بانک حامی افتتاح گیری در موارد یاد شده، حساب مشترك گروه با امضای گروهپس از تصمیم 

اندازهای خرد خود را جمع آوری می  ل داد، در این جلسات اعضا پسگردید و گروه به طور منظم جلسات هفتگی تشکی

 كردند. پس انداز ركن اصلی فعالیت های گروه خودیار است، چرا كه: 

o آورد گذاری در كسب و كارهای كوچک را برای ساكنین محالت را فرآهم می امکان سرمایه 

o گیرد نوان بیمه مورد استفاده قرار میدر صورت عدم بازپرداخت وام از سوی برخی اعضا، پس انداز به ع 

o شوددهی به اعضا استفاده میاندازها برای واماز مبالغ تجمیع شده حاصل از پس 

o  معیاری است برای تعهدات مالی اعضا در قبال گروه 

o زند  انضباط مالی اعضا را افزایش و همبستگی گروه را تحکیم و برای گروه خوداتکایی مالی، رقم می 

o بخشد عالقه مالی اعضا را افزایش داده و احساس مالکیت آنها در گروه را را بهبود می 
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-های اصلی برای اخذ وام محسوب میشرطانداز گروه نقطه آغاز پیشرفت و نظم آن به عنوان یکی از پیش در واقع پس 

 شود. 

عی، اقتصادی و مشکالت زندگی انداز، اعضا در مورد مسائل اجتماآوری پس در جلسات هفتگیِ گروه ضمن جمع

شوند. تشکیل جلسات منظم هفتگی مند میهای یکدیگر بهرهپردازند و از مشورت خود نیز به بحث و تبادل نظر می

كند كه مشکالت فیمابین را بهتر درك كنند و در حل مشکالت به  اعضای گروه را به یکدیگر نزدیک و به آنها كمک می 

 هم یاری رسانند.

دهی داخلی به انداز منظم، مقدار مبلغ تجمیع شده از پس انداز را برای وامپس از تجربه چند ماه پس گروه ها 

دهی درون گروهی، گروه را با قوانین وام و های درون گروهی اعطا كرد. وام كار انداخت. در این مرحله گروه، وام 

 كرد.  بازپرداخت آشنا كرده و اعضا را برای دریافت وام از بانک آماده 

های ها در دستور كار قرار گرفت. رویکرد آموزش های آموزشی مکمل به اعضای گروه ها ارائه دوره با تشکیل گروه 

های موجود در گروه در مسیر افزایش سطح توانمندی همه اعضا است. به همین حین اجرا، به منظور استفاده از ظرفیت 

بندی معینی، سامان شاركتی طراحی شود. مراحل آموزشی با زمانها به صورت مشد تا حد امکان آموزش دلیل تالش 

 یافت:

 پذیری آموزش سازوكارهای كارگروهی و بانک  •

 های اجتماعی و بهداشتی مانند:  های مالی داخل گروه، آموزشآموزش مدیریت فعالیت  •

o ضرورت و اهمیت پاكیزگی و بهداشت 

o آموزش و پرورش مناسب فرزندان 

o  خانواربهبود تغذیه 

 های كسب و كار همچون:آموزش مهارت  •

o های ایجاد و توسعه كسب و كار مهارت 

o  بازاریابی 

o مکان یابی 

o ارتباط با صنوف 

 های مکمل از بازخورد نظرات افراد انتخابی استخراج شد.  موضوعات آموزش

  از سوی دیگر ایجاد و توسعه كسب و كار همواره با  مخاطراتی همراه است به عنوان نمونه

 های مناسب نبود زیر ساخت  •
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 اندازی كسب و كار عجز و ناتوانی در دسترسی به مواداولیه و خدمات مورد نیاز برای راه  •

 دهد وجود كسب و كارهای مشابه كه میزان سودآوری را كاهش می •

 مشکالت ناشی از مدیریت نقدینگی به علت فقدان دانش كافی  •

 های الزم  ها و آموزش كمبود مهارت •

 های بحرانی هایی مانند مرگ در خانواده و یا بیماری ذیری ناشی از بحرانپآسیب •

تمامی این موارد از موانع كسب و كار هستند. از آنجایی كه محالت هدف طرح دچار فقر فرهنگی، اقتصادی و  

حتی زیان شدید را به اجتماعی شدید بود، لذا ممکن بود آغاز كسب و كار برای افراد مطمئنا مشکالت و در برخی موارد 

ها نیازمند دستیابی همراه داشته باشد. برای جلوگیری از بروز مشکل در روند ایجاد و یا توسعه كسب و كار، اعضای گروه 

های هدف بسته آموزشی كسب و پیشه در  به دانش بازار بودند. بدین منظور و براساس شرح خدمات تفصیلی برای گروه 

 های الزم قرار گرفتند.  های خودیار تحت آموزش س هریک از گروه نظر گرفته شد. بر این اسا

 

 ها  گران و عملکرد گروه گام ششم: پایش و ارزیابی عملکرد تسهیل .6

پایگاه اطالعاتی طراحی شده در گام چهارم، تا این مرحله تکمیل شد. تا در هر مرحله از اجرای طرح امکان 

 ابزارهای ارزیابی عملکرد، خود شاملِ:نظارت بر روند فرآهم آید. 

 گران های خودیار و تسهیلهای مقطعی به منظور ارزیابی اعضای گروه تکمیل پرسشنامه •

 اطالعات ثبت شده در پایگاه اطالعاتی  •

 ها حضور موردی در جلسات گروه  •

  ها ارتباط تلفنی با اعضا و مسئولین داخلی گروه  •

 ارزیابی مستندات گروه  •

 اند. هایی از این گونهو ارزیابی مستمر، عاملی اساسی در توفیق یا ناكامی طرحبودند. پایش 

 

 ها با بانك حامی گام هفتم: پیوند گروه  .7

ها آماده پیوند با بانک حامی شدند. تا قبل از این مرحله با طی فرازهای مورد  با تحقق هفت گام پیشین گروه 

اند. دهی گروهی رسیده خود را تجمیع كنند و در حال حاضر به مرحله وام  اندازهای ها توانستند پس اشاره بعضی از گروه 

 ها داده شده است.گروهی به اعضای گروههای كوچک درون در برخی موارد نیز وام 

 باید:های انجام شده پیوند گروه خودیار با بانک حامی در چند مرحله مشخص تحقق می براساس طراحی 
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با آغاز فعالیت گروه خودیار حسابی در بانک منتخب به اسم گروه خودیار   :افتتاح حساب پس انداز بانکی .1

 افتتاح شد.  

ی پس انداز، گروه برای وام دادن به اعضای خود از  ماهه  6تا  5بعد از حداقل یک دوره  دهی داخل گروه:وام  .2

 . انداز مشترك كردصندوق پس 

های مالی و مدیریت گروهی به منظور امتیازبندی شاخص در این مرحله فهرستی از  ارزیابی گروه خودیار: .3

ها ارزیابی شده و به هر گروه در مجموع امتیازی مشخص های خودیار تدوین شد كه با استفاده از آن، عملکرد گروهگروه 

-دازه شوند. چندین شاخص جهت انهایی كه امتیاز كافی را كسب كرده باشند به بانک معرفی می یابد. گروه اختصاص می 

 گیری پیشرفت گروه در نظر است: 

o  نظم و ترتیب جلسات گروه و میزان حضور اعضا 

o های گروه گیری سهیم بودن و مشاركت اعضا در تصمیم 

o  رشد مداوم پس اندازهای گروه 

o  های درون گروهیباال بودن نرخ بازپرداخت وام 

o  های گروه توانمندی 

 خودیار، ارائه شده است:های های ارزیابی گروه در جدول پیش رو شاخص

 

 ها و استفاده از وامهای خودیار برای معرفی به بانك: معیارهای انتخاب گروه3جدول

 امتیاز  معیار شاخص  دسته بندی 

نظم و ترتیب 

جلسات گروه و 

میزان حضور 

 اعضا

 

 سابقه گروه 
 یک ساله یا بیشتر •

 شش ماهه و بیشتر ولی كمتر از یک سال  •

10 

5 

 های هفتگینشست

 نشست در ماه  4 •

 نشست در ماه  3تا  2 •

 نشست در ماه  1 •

10 

8 

5 

 حضور و غیاب

 های گروه اعضا در نشست %90حضور بیش از  •

 ها اعضا در نشست %70-90حضور  •

 ها اعضا در نشست %50-70حضور كمتر از  •

10 

5 

3 

رشد مداوم  

اندازهای پس

 گروه

 اندازها و تناوب آنهاپس

 بار در ماه   4 •

 بار در ماه   3-2 •

 یک بار در ماه   •

10 

5 

3 
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 ها و استفاده از وامهای خودیار برای معرفی به بانك: معیارهای انتخاب گروه3جدول

 امتیاز  معیار شاخص  دسته بندی 

ها )نحوه  انداز و بازیافت وامپس 

 جمع آوری اقساط(

 هاآوری اقساط در موقع انجام نشستجمع •

 مراجعه خانه به خانه •

10 

5 

 انداز برایاستفاده از پس

 دهیوام

 دهیاندازها برای وامپس %80استفاده از بیش از   •

 اندازها پس %80تا سقف   %50استفاده از بیش از  •

10 

5 

سهیم بودن و 

مشاركت اعضا 

در 

های گیری تصمیم

 گروه
 

 مشاركت در مباحث گروهی
 مشاركت اكثریت اعضا •

 مشاركت توسط چند عضو  •

10 

5 

شیوه فعالیت و تصمیم سازی  

 گروهی

 دموكراتیک و شفاف •

 مدیران گروهاخذ تصمیم توسط برخی اعضای حاكم و یا  •

10 

0 

 اساسنامه/ آیین نامه گروه 

 همه اعضا از آن اطالع دارند •

 اكثر اعضا از آن باخبرند  •

 اكثر اعضا از آن بی اطالع هستند  •

10 

5 

0 

باال بودن نرخ 

-بازپرداخت وام

های درون 

 گروهی

 

 تخصیص و توزیع وام ها

 های گروهی گیرندگان در نشستانتخاب وام •

 وام در نشست های گروهیتخصیص و توزیع  •

شرایط اعطای وام در جریان نشست ها تعیین و در صورت  •

 جلسه ها درج می شود

 ها در نشست گروهیارزیابی نحوه استفاده از وام •

 ها بازیافت وام ها به طور منظم در نشست  •

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 هابازیافت وام

 های پرداختیاز كل وام %100بازیافت  •

 های پرداختیاز كل وام %80-100بازیافت  •

 از كل وام های پرداختی %80بازیافت كمتر  •

10 

5 

0 

 نظم دفاتر گروه

 دفتر حسابداری

 اندازهاثبت میزان پس •

 ثبت بازپرداختها به طور دقیق  •

 ثبت دریافت و پرداختهای صندوق گروه به صورت جزئی •

 اختصاص یک دفتر وام برای هر عضو گروه  •

3 

3 

3 

1 

 هاصورت جلسهدفتر 
 با دقت و جزئیات كامل ثبت و ضبط شده است  •

 ثبت شده ولی بدون جزئیات مباحث •

10 

5 



 مدل اجراي طرح مبتنی بر نقشه راه 

هدان  هاي كارآفرین و آموزش بانك پذیري در زا طرح تشكيل گروه   

58 
 

 ها و استفاده از وامهای خودیار برای معرفی به بانك: معیارهای انتخاب گروه3جدول

 امتیاز  معیار شاخص  دسته بندی 

های توانمندی

 گروه

 اندازی كسب و كارراه
 اندازی كسب و كار به صورت گروهیتوان گروه در راه •

 عدم توان گروه در به راه انداختن كسب و كاری گروهی •

5 

 

0 

 آموزشعالقه گروه به كسب 

عالقه مندی اعضا برای كسب آموزش در حوزه كسب و  •

 كار

 عدم عالقه اعضا برای كسب آموزش در زمینه كسب و كار  •

5 

 

0 

 140 جمع امتیازها  

 

های الزم توسط نواندیش و بانک منتخب در ارتباط با  پس از انجام ارزیابیاعطای اعتبار به گروه خودیار:  .4

 شود. ها تخصیص داده میبرای اعطای وام، اعتبار الزم به گروههای خودیار انتخاب گروه 

بندی در اقساط  های اعطا شده طبق جدول زماندر این مرحله وام ها توسط گروه خودیار: وام بازپرداخت .5

جه به ها به بانک را بر عهده دارند. با توشوند. اعضای گروه به طور مشترك مسئولیت بازپرداخت وام معین بازپرداخت می

ها به صورت هفتگی و با مقادیر كم تجویز  فقر شدید در جامعه هدف و عدم امکان پرداخت اقساط سنگین، بازپرداخت

تر  تر و سادهكند با تعهدات خود روانها كمک میشود. بازپرداخت منظم هفتگی و در اقساط پایین به اعضای گروهمی

 روبرو شوند.
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 نهادهای محلی گام هشتم: تحویل طرح به  .8

با پایان دوره زمانی اجرا، طرح به نهادهای محلی تحویل خواهد شد. طی دوره فعایت طرح در منطقه یکی از  

نهادهای فعال در سطح محالت به عنوان متولی طرح انتخاب خواهد شد كه در چارچوب مقررات این نهاد طرح به آنها 

ای رسیده باشند كه بتوانند گروه خود را به صورت ا باید به مرحله هشود. با پایان این دوره اعضای گروه منتقل می 

 ها بانک پذیر شده باشد. ها شکل گرفته و گروهخودگران اداره كنند. همچنین باید اعتمادی دو طرفه میان بانک و گروه 



  

 
 

 

 پيوست فصل سوم 

هاي خودیارمستندات گروه  
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 به نام خدا

 ………… های خودیار اساسنامه گروه

 فصل اول: كلیات 

 : تعاریف 1ماده

های مشابه است كه تمایل به همکاری با یکدیگر در  گروهی متشکل از افرادی با مشخصات و ویژگی گروه خودیار: 

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دارند. اعضای حاضر در یک گروه خودیار پشتیبان یکدیگر بوده و از موقعیت  حوزه 

 كنند. تالش مییابی به اهداف مشترك گروه یکسانی برخوردار هستند و همگی برای دست 

های اعضای گروه در  تقویت ظرفیت "شود و در سه محور فردی است كه از سوی مجری طرح انتخاب میبرنده: پیش 

به فعالیت  "برقراركردن ارتباطات اداری و رسمی گروه "و  "های الزم به اعضای گروهآموزش مهارت "، "های مختلفحوزه 

های اجتماعی را داشته باشد و همچنین با فرهنگ و  هایی در زمینه فعالیت بایست تجربه برنده می پردازد. یک پبش می

 زبان مناطق محل فعالیت خود كامال آشنا باشد. 

مشترك انداز اعضای گروه خودیار به صورت ماهیانه یا هفتگی است و در حساب آوری پس محل جمع صندوق گروه: 

 شود.گروه در بانک حامی سپرده می

فرایندی است كه در طی آن، با فعالیت مالی منظم اعضا، گروه خودیار به عنوان یک شخصیت حقوقی پذیر شدن: بانك 

 یابد.های الزم برای پذیرفته شدن از سوی بانک حامی دست میدارای اعتبار مالی شده و به ظرفیت

 : اهداف 2ماده

 های اجتماعی اعضای گروه  هی و مهارت ارتقای سطح آگا •

 انداز اعضای گروه ایجاد صندوق مشترك به منظور انباشت منظم پس  •

 استفاده صحیح از صندوق مشترك برای وام دادن به اعضا  •

 های كسب و كار به اعضای گروه آموزش مهارت  •

 های خودیار با یکدیگر های كسب و كار توسط اعضای گروه ایجاد موقعیت  •

 ار برای اعضای گروه به منظور استفاده از تسهیالت و خدمات بانکی خلق اعتب •

 های دولتی و غیردولتی ارائه خدمات گسترش ارتباط با نهادها و سازمان •
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 : موضوع فعالیت 3ماده

های كوچک به اندازها، دادن وام آوری مرتب پس های گروه شامل تشکیل صندوق مشترك برای جمعفعالیت  

مزد متناسب و مورد توافق همه اعضای گروه، انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اخذ  اعضای گروه با كار

پذیر شدن با باشد. گروه پس از بانکگذاری در كسب و كار می وام از بانک حامی جهت اعطا به تک تک اعضا برای سرمایه 

 اندازهای گروه تعیین خواهد شد.  مبلغ متناسب با پس  استفاده از شیوه بانکداری پیوندی وام دریافت خواهد كرد كه این

 : محل تشکیل گروه 4ماده

 : جلسات تشکیلاصلی محل     نام محله:  

 فصل دوم: اركان گروه و وظایف آنها 

  : اعضاء 5ماده

مفاد اساسنامه حاضر را پذیرفته و متعهد به اجرای  و  بوده………… افراد عضو این گروه ساكن محله  

 توافقات میان اعضای گروه هستند.

شرایط عضویت و اخراج از گروه در جلسات اولیه گروه با تصمیم مشترك اعضا مشخص شده به  : 1تبصره  

های تشویقی و تنبیهی نیز با تصمیم مشترك اعضای گروه تعیین و اجرایی خواهد شود. فعالیت اساسنامه گروه پیوست می 

 شد.

های  یک نسبت از حق رای در تصمیمات گروه برخوردار هستند و در برابر فعالیت  همه اعضای گروه به: 2تبصره

 روند.  گروه نیز همگی به یک میزان مسئول به شمار می

 : هیات اجرایی 6ماده

توسط اعضای گروه با   "حسابدار"و  "دبیر"، "یارگروه"بعد از تشکیل گروه سه نفر از اعضای گروه تحت عنوان  

 شوند. وظایف هیات اجرایی عبارت است از: انتخاب می  موافقت همه اعضا

 های گروه تهیه صورت جلسات و گزارش از فعالیت  •

 گیری در گروه و اجرای آنهاتسهیل فرایند تصمیم  •

 اطمینان یافتن از رعایت اساسنامه و برقراری انضباط در بین اعضای گروه  •

 ها و نمایندگان مجری تماس با سایر گروه  •

 ها با آن درگیرند. مسائلی كه اعضای گروه كمک به حل  •
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طول دوره مسئولیت هریک از هیات اجرایی حداكثر یک سال خواهد بود كه با تصمیم مشترك اعضای گروه در  

 جلسات اولیه مشخص خواهد شد.

 " یار گروه" : وظایف 7ماده

 صورتجلساتسازماندهی جلسات، هماهنگی با اعضای گروه جهت برگزاری و نظارت بر ثبت  •

 بندی نتایج مذاكرات در پایان هر جلسه اداره جلسات و جمع •

 گیری الزم از اعضا جهت اجرای مصوبات جلسات پی •

 انداز مرتب و پرداخت حق عضویت ساالنه برای پیگیری الزم از اعضا جهت پس  "دارخزانه"همکاری با  •

 دار خواهد بود ه نزد خزانه مسئولیت نگهداری مهر، اسناد و دفاتر گروه به جز دفاتر مالی ك •

 تسهیل ارتباط و همکاری اعضا با تسهیلگران و كارشناسان بانک در جهت اجرای امور گروه  •

 اندتنظیم روابط بین افراد به منظور تحکیم و پایداری گروه و كمک به افرادی كه دچار گرفتاری خاص شده  •

 برقراری نظم و هماهنگی در بین اعضا  •

 ات و مالقات با دیگران نمایندگی گروه در جلس •

   "حسابدار ": وظایف 8ماده

 مدیریت منابع مالی گروه، تنظیم اسناد، رسیدهای دریافت و پرداخت، دفاتر مالی و نگهداری دفاتر آنها  •

 پیگیری الزم از اعضای گروه برای پس انداز مرتب و پرداخت حق عضویت ساالنه با همکاری سرگروه  •

 های دریافتی از صندوق مشترك گروه برای بازپرداخت به موقع وام های الزم از اعضای گروهپیگیری  •

 تنظیم بودجه و عملکرد مالی و تهیه گزارش مالی •

 اداره امور صندوق گروه  •

 "دبیر": وظایف 9ماده 

 ها و ثبت حضور و غیاب اعضا در جلسات نویسنوشتن دستور كار و پیش  •

 نگهداری تمام اسناد و اطالعات گروه  •

 های جلسات گزارش قرائت  •

 ها دریافت و ارسال نامه •

 همکاری با سرگروه در زمینه تشکیل جلسات و مدیریت گروه  •

 تهیه دستور كار برای هرجلسه با همکاری مسئول گروه و اعالم آن به اعضا  •

 ثبت صورت جلسات گروه و به امضا رساندن آن توسط كلیه اعضا  •
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 ها فصل سوم: جلسات و تصمیم گیری

گردد. یعنی در گروه خودیار  ها اعم از مالی و غیرمالی در جلسات عمومی گروه اتخاذ می گیری همه تصمیم : 10ماده 

گیری درباره  گیرنده همه اعضای گروه بوده و مسئولیت هم متوجه همه اعضای گروه است. به طور كلی تصمیمتصمیم 

 موارد ذیل در صالحیت جلسات اعضای گروه است.

 ات اجرایی گروه و تصویب شرح وظایف آنها انتخاب هی  •

 تعیین میزان سرمایه اولی، میزان حق عضویت ساالنه و میزان پس انداز ماهانه اعضاء  •

 ها داخلی به اعضا و مدت زمان پرداخت آنتعیین میزان حداقل و حداكثر مبلغ وام  •

 های خارجی تعیین نرخ سود وامهای داخلی و میزان كارمزد وام  •

 های داخلی به اعضای متقاضیگذاری و تصویب اعطای وام های سرمایهت تهیه اولوی •

 تصویب تغییرات در موارد اساسنامه و تركیب سازمانی گروه  •

 تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و تعیین سرنوشت سود خالص ساالنه صندوق مشترك  •

 دیگر آن تصویب اخذ وام از بانک حامی و سایر منابع مالی و تعیین میزان و شرایط  •

 تصویب انحالل گروه با رای موافق همه اعضا  •

جلسات عمومی اعضای گروه با حضور بیش از سه چهارم اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات گرفته شده حتی  : 11ماده 

 المقدور با موافقت همه اعضای حاضر باید باشد.

 برگزار می گردد.به صورت منظم  ………یکبار در محل ثابت  ……جلسات عمومی گروه هر  : 3تبصره

بایست  العاده گروه با نظر هیات اجرایی و در هر زمان قابل تشکیل بوده و دعوت به جلسه میجلسات فوق : 12ماده 

 یابد.العاده نیز با حضور بیش از سه چهارم اعضاء رسمیت میحداقل دو روز قبل از برگزاری انجام گردد. جلسات فوق 

های از قبل تعیین شده تشکیل و همه اعضای  اهنگی تسهیلگران و سرگروه در زمان جلسات آموزشی گروه با هم: 13ماده

 گروه موظف به شركت در این جلسات هستند.

 فصل چهارم: مالی و حسابداری

 منابع مالی مختلف گروه عبارتند از:: 14ماده  

 الف( منابع خاص صندوق درون گروهی 
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o  شود و سرمایه آن می های كوچک به اعضای گروه میوام این منبع متعلق به گروه بوده و صرف دادن

 های زیر تامین گردد: تواند از محل 

 آورده اولیه اعضای گروه و حق عضویت ساالنه اعضا  ▪

 انباشت پس اندازهای ماهانه اعضا در حساب گروه  ▪

 ( …های جمعی اقتصادی و درآمدزا )اجتماعی، تفریحی و درآمد فعالیت  ▪

 خلی به اعضا و كارمزد دریافتی و جمع آوری اقساط وام خارجیهای داسود و جریمه وام  ▪

 جذب كمک بالعوض خارجی  ▪

 مدت منابع صندوق گذاری كوتاهسود حاصل از سپرده  ▪

 منابع اعتباری و بانکی  ( ب

o  شود.به صورت وام از بانک حامی و موسسات مالی دیگر به نام گروه گرفته می 

ریال است كه توسط هریک از اعضای گروه به صورت مساوی تامین   …………سرمایه اولیه گروه مبلغ  :15ماده 

 شود.می

ریال به عنوان حق عضویت  ………شوند ساالنه مبلغ به منظور افزایش سرمایه داخلی گروه اعضا متعهد می :16ماده 

 بپردازند.

 شود.ی هریک از اعضای گروه به صندوق مشترك واریز می انداز از سوریال به عنوان پس  ………هر ماه مبلغ  :17ماده

های الزم را در چارجوب  گروه خودیار دارای دفاتر مالی و سیستم حسابداری است. )حسابدار گروه آموزش: 18ماده 

 گیرد.(برنامه كلی طرح فرا می

نزد بانک بوده و منابع مالی  گذاری كوتاه مدت گروه دارای یک حساب بانکی به صورت حساب سپرده سرمایه : 19ماده 

 كند.خود را در این حساب نگهداری می

دار به همراه  كلیه اسناد مالی و تعهدآور و نیز قراردادهای داخلی و خارجی گروه با امضای مسئول گروه و خزانه :20ماده

 بار خواهد بود.های اداری با امضای سرگروه دارای اعتمهر گروه معتبر بوده و سایر مکاتبات عادی و نامه
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 فصل پنجم: اخذ و اعطای وام

 گروه به دو شکل در خصوص وام فعالیت دارد.   :21ماده

تواند از محل صندوق مشترك  مدت بوده و گروه میاین وامها در ابتدا كوچک و كوتاه  الف( وامهای داخلی:

های  . به تدریج با تقویت سرمایه داخلی، وام ها را با سود مورد تصویب گروه اعطا كند خود به اعضای متقاضی اینگونه وام 

 شود.بزرگتر از این محل پرداخت می

مدت بوده و گروه از محل دریافت وامی كه از بانک یا سایر  ها بزرگتر و میاناین وام  های خارجی:ب( وام 

كارمزد مصوب گروه   موسسات مالی اخذ می كند، به منظور ایجاد كسب و كار و اشتغال خرد به اعضای متقاضی با اخذ

 نماید.اعطا می 

باشد و مدت زمان وام پرداختی به اعضا نیز متناسب كارمزد مربوطه عالوه بر میزان سود وام دریافتی از بانک می 

 با مدت زمان وام اخذ شده از بانک خواد بود.

همچنین جرایم مربوط به دیركرد پرداخت  شود. های داخلی گروه با توافق اعضا مشخص می هزینه وام برای وام : 22ماده 

 شود.های تدوین میو تعهدات الزم به صورت قوانین و مقررات داخلی توسط اعضای گروه 

هیات اجرایی موظف است كه تقاضاهای وام اعضاء را بر حسب نوع وام، زمان تقاضا، میزان وام درخواستی و   :23ماده

 بندی نماید تا در جلسات عمومی گروه مورد بررسی قرار گیرد.یتبندی و اولوهای اشتغال مربوطه دستهطرح

تواند در صورت لزوم از مشاورهای فنی كارشناسان بانک، افراد و سازمانهای دیگری كه در  گروه می :5تبصره 

 ده نماید.های آنها استفاها نقش دارند و سایر نهادها در اخذ وام و نوشتن طرح توسط اعضا و ارزیابی طرحتشکیل گروه 

دریافت وام و شرایط بازپرداخت آن در قالب یک فرم قرارداد خاصی بین گروه و عضو مربوطه امضا شده و  : 24ماده

را به حساب  گیرنده موظف است كه در سر رسید مربوط مبلغ اقساط خود شود. وام گیرنده داده میدفترچه اقساط به وام 

 گروه تحویل داده رسید دریافت كند. گروه نزد بانک واریز و یا به خزانه دار 

 اعضا در صورت لزوم باید تضمین مورد تایید گروه را جهت اخذ وام داخلی به گروه ارائه كنند.  : 25ماده

باشد. لذا گروه در  مسئولیت بازپرداحت وامهای دریافتی خاجی بر عهده گروه و در نتیجه تمام اعضای آن می : 26ماده 

 كند.موقع وام به بانک، از راهکارهای مناسب استفاده می جهت بازپرداخت به 
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اعضای گروه موظف و متعهد هستند كه بازپرداخت وام های خارجی به بانک ها و موسسات مالی دیگر را به   :27ماده 

 صورت جمعی و فردی تضمین نمایند.

 فصل ششم: سایر

لی معرفی شده توسط مجری طرح در ارتباط نزدیک  برنده محگروه به منظور رشد و توسعه خود با یک پیش : 28ماده

 بوده و همکاری دارد. 

باشد كه گروه دارای پرونده مشخصات اعضا و مدارك و مستندات مربوط به هر عضو و صورت جلسات گروه می: 30ماده 

 شود.یک نسخه از آن نزد تسهیلگر مربوطه و یک نسخه نزد هیات اجرایی نگهداری می

از محل صندوق مشترك   …های اداری، حق الزحمه افراد، هزینه اخذ وام و های گروه اعم از هزینه ینه كلیه هز: 31ماده 

 های خارجی مدنظر قرار خواهد گرفت.های داخلی و كارمزد وام ها در برآورد میزان سود وام پرداخت شده و این هزینه 

ها و سایر موسسات مالی  ارتباط و تعامل با بانکهیات اجرایی موظف است كه برنامه كاری خود را در خصوص  :32ماده 

ماه بعد از  2در طی  …و نیز نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور مذاكره جهت اخذ وام و اعتبار و كمک های فنی و 

 .تشکیل گروه تدوین و به تصویب اعضای گروه برساند

شوند كه همکاری  ک كشاورزی، اعضای گروه متعهد می در راستای برقراری پیوند مناسب بانکی بین گروه و بان: 33ماده 

 داشته باشند. "خانه پژوهش نواندیش"نزدیک را با كارشناسان بانک، تسهیلگران، نمایندگان موسسه  

در مواردی كه هریک از اعضا طبق این اساسنامه از انجام وظایق و مسئولیتهای خود و نیز اجرای مصوبات   :34ماده 

توانند نسبت به تغییر در تركیب اعضای گروه و نیز  وتاهی نماید، اعضای گروه در جلسه عمومی میجلسات عمومی اعضا ك

 هیات اجرایی هر گونه اقدام الزم را به عمل آوردند.

پذیر است كه همه اعضای گروه در جلسه عمومی حاضر بوده و همگی نیز با این انحالل گروه فقط وقتی امکان: 35ماده 

 یند. در این صورت قبال باید گروه همه دیون و بدیهی داخلی و خارجی خود را تسویه نمایند.امر موافقت نما

مقررات مربوط به ترك گروه توسط هریک از اعضای گروه با ارائه دلیل موجه، از سوی گروه به صورت مشترك : 36ماده 

 تعیین خواهد شد.

 نظیم، به تصویب و امضای كلیه اعضای گروه رسیده است.تبصره ت 3ماده و  35فصل و   6این اساسنامه در  :35ماده 
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خودیار  فرم شناسنامه گروه   
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خودیار   فرم صورت جلسه گروه   
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خودیار   نام افتتاح حساب گروه تفاهم   
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خودیار  انداز اعضاي گروه كارت پس   
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خودیار   كارت پرداخت اقساط اعضاي گروه گروه   
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هاي خودیار تصاویر جلسات تعدادي از گروه   
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 هاي آموختهدرس.1

 هاي اجراییتوصيه.2

 

 

 فصل چهارم
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 آغاز پیش 

  70های پایانی دهه های فقرزدایی در ایران، موجب شد تا طی سال ناكامی در تحقق اهداف بسیاری از برنامه

های توانمندسازی در مناطق فقیر نشین روستایی و حاشیه شهرها در دستور كار سیاستگذاران فقرا قرار  اجرای طرح

ها و نهادهای دولتی و های مختلف بویژه اعتبارات خرد در دستور كار سازماندر حوزه  دوره، متعدد طرحگیرد. بعد از این 

ها بیشتر روستاهای مناطق محروم بودند. متاسفانه طی چند سال اخیر به  غیردولتی قرار گرفت. جامعه هدف این برنامه

اند. با این وجود، دستاوردهایی اندك، اما قابل  كاره رها شده ها به صورت نیمه ای از این برنامه دالیل متعدد، بخش عمده 

 تحلیل از آنها باقی مانده است كه در بخش مربوطه در این گزارش به آنها پرداخته شده است.

نیز   "های غیررسمی شهر زاهدانپذیری در سکونتگاه های كارآفرینی و آموزش بانک تشکیل گروه "اجرای طرح 

های آموخته مرور  گیرد. در این فصل ابتدا درس در چهارچوب مجموعه تجارب موجود در حوزه مالیه خرد كشور جای می

های مالیه خرد در سایر نقاط كشور  های مجری طرح حاضر برای توفیق در تحقق اجرای طرحشود و در ادامه توصیه می

 شود. آورده می 
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 های آموخته  درس .1

های غیررسمی ی نظری مالیه خرد، بررسی تجارب بین المللی و تجارب ملی، حضور در سکونتگاه مطالعه مبان

ها و نکات متنوعی را برای گروه  شهرهای بندرعباس و زاهدان و شناسایی ویژگیها، فرهنگ و آداب منطقه هدف، آموزه 

ش را در انتخاب شیوه های اجرا، جهت به ارمغان آورد.  این نکات نواندی " خانه پژوهش نواندیش "پژوهشی  –اجرایی 

تواند به عنوان تجارب  ها میشک بسیاری از این آموخته ها، نکات اجرایی، محتوایی و ... یاری داد. بیگیری گیری، سمت

 های مشابه به كار گرفته شود. برخی از این آموخته ها عبارتند از: انباشت شده در سایر طرح 

ها با  د با شناخت نیازهای افراد فقیر سعی در متناسب كردن برنامهمالیه خر نیازهای ضروری:پیش  •

ها  های مقدماتی، مالی، مدیریت كسب و كار، هماهنگ سازی برنامهنیازهای آنان دارد، فراهم كردن آموزش

با فرهنگ و سنت خاص منطقه از جمله این موارد است. این آموزشها به عملکرد بهتر مشتریان كمک كرده 

وان پیش نیازی كارآ مطرح است. مالیه خرد همچنین برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای زنان در  و به عن

كند. با توجه های مدیریتی را فراهم میكسب و كارشان، برای آنها امکان دسترسی به بازار و كسب مهارت 

این سرفصل نقشی به سواد پایین، تخصص اندك و فقدان مهارت نزد غالب گروههای هدف در زاهدان 

 پذیری زاهدان داشته است.كلیدی در اجرای طرح بانک

ها بر روابط اجتماعی افراد و بویژه های خاص مذهبی اهل سنت، بسیاری از محدودیت به علت حساسیت

ها، زنان حاكم است. به همین علت نیز در تمامی طول دوران اجرای طرح تالش شد تا با همفکری مولوی 

ها شناسایی شده و برای آنها راهکاری  ت، رابطین بهداشت و فعالین محلی این حساسیتشهرداران محال 

 اندیشیده شود.  

های فقرا به جانشینی حمایت از آنها است. رویکرد برگزیده مالیه خرد، ارتقای توانمندی  رویکرد منتخب: •

دهنده اصلی آنها از فقر  بر اساس نگرش مالیه خرد، فقرا خود سازنده زندگی خود بوده و در واقع نجات

های خود را بکار گیرند تا خود را از فقر نجات دهند. ها و توانمندی خودشان هستند. آنها باید قابلیت

بنابراین اصل اول در طرح حاضر اولویت دادن به توانمندسازی فقرا بوده است. به همین واسطه تالش شده  

های اقتصادی، از لحاظ اجتماعی  همگام با فراگیری آموزش  های انجام شده افراداست تا در مجموعه فعالیت 

 نیز رشد كنند و با كسب توانمندیهای الزم، خود نجات دهنده خود از فقر باشند.

دهد كه الگوی گروه خودیار از های موجود مالیه خرد نشان می بررسی الگو الگو و ساختار منتخب: •

ردار است و بیشترین استقالل و خودگردانی را برای آنها  تری جهت توانمندسازی فقرا برخوكاركرد مناسب 

آوری های گوناگون بانکی چون جمعدهی مسئولیت آورد. در حالی كه در الگوهای فردی وام فراهم می

های كنترل و نظارت به فرد اقساط، نظارت بر پرداخت وام و ... بر عهده بانک است، در گروه خودیار هزینه

دهد. از طرف های بانک را نیز كاهش مییابد و ضمن توانمندتر ساختن فرد، هزینهمیوام گیرنده انتقال 
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سازد. از این رو در صورتی كه هدف، پذیر میها را نیز امکان دیگر این روش امکان دسترسی به فقیرترین 

تری خواهد اقشار جامعه باشد، بکارگیری الگوی گروه خودیار آثار كاربردی بیش توانمندسازی فقیرترین 

های غیررسمی شهر زاهدان و داشت. بنابراین با توجه به فقر باالی حاكم و توانمندی محدود در سکونتگاه

نیاز به كسب توانمندی و رفع فقر استفاده از الگوی گروههای خودیار از شانس موفقیت باالتری نسبت به 

 انوارها فراهم می آورد.ها برخوردار است و بیشترین استقالل را نیز برای خ سایر شیوه 

دهی گروهی را به عنوان جایگزینی برای وثیقه برگزیده است. مالیه خرد روش وام  دهی منتخب:روش وام  •

های بانکی، افزایش وفاق جمعی و سرمایه اجتماعی را به  این روش ضمن رفع مشکل وثیقه، كاهش هزینه

دهد. بنابراین با استفاده از نتایج ا نیز افزایش میهای فقرا رهمراه دارد و به نوعی زمینه ارتقای قابلیت 

 دهی فردی اولویت دارد. دهی گروهی بر روش وام پژوهش و تجربه انباشت شده در این طرح، وام

رسانی به زنان در دستیابی به اهداف اجتماعی موثرتر  از آنجا كه خدمت  گیری خدمات ارائه شده:جهت •

اند كه مشتریان هدف خود را  اند و اغلب سعی كردهای بر زنان داشتهویژه های مالیه خرد تمركزاست، برنامه

اند و مهم آنکه عملکرد  ها جایگاه اصلی را به خود اختصاص داده زنان قرار دهند. لذا زنان در این برنامه

ندسازی در  های توانماند. تجربه مجری نیز نشان داد اقبال زنان به طرح موفقی نیز از خود به نمایش گذارده 

نشینی شهر زاهدان به میزان قابل توجهی بیش از مردان است. به همین واسطه بخش  محالت حاشیه 

 های اجرایی به آنان اختصاص یافت. ها و برنامه ای از گروه عمده 

ها در مالیه خرد به نحوی است كه افراد هر گروه توسط خود اعضا  سامان گروه ها:شیوه سازماندهی گروه  •

گروه انتخاب كنند كه شود كه افراد كسانی را به عنوان همشوند، خود انتخابی اعضا باعث میمی انتخاب 

های بیشترین اعتماد را به آنها داشته و با آنها همبستگی و وفاق بیشتر دارند. اجرای این رویه در گروه 

تری به یک رابطه زمان كوتاه شود تا فرایند اعتمادسازی میان افراد تسریع شود و گروه در خودیار موجب می

پایدار میان خود دست یابد. به همین دلیل جهت پایداری گروهها و دستیابی به موفقیت یکی از الزامات 

 تشکیل گروههای خودیار توجه به این مساله است.

های شاخص نسبت به دیگر اعضای گروه در هر  حضور افرادی با توانمندی  ها:حضور افراد خالق در گروه  •

های اجتماعِی ک از گروهها می تواند در پایداری طرح موثر باشد. این افراد به جهت برخورداری از تواناییی

توانند بر سایر اعضای گروه نیز تاثیر گذاشته و دیگر اعضا را نیز به ادامه راه و انجام امور به نسبت باالتر، می

مند سازند و بدین ترتیب در پایداری گروه مفید واقع امیدوار كرده و آنها را نیز از روحیه سرشار خود بهره 

 شوند. 
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های پایه و همچنین شناخت موجود از های آموزش طرح مهارت به همین دلیل با استفاده از نتایج كالس

های مورد نظر توزیع شدند، فعالین محلی، تعدادی از این افراد شناسایی و با همکاری تسهیلگران بین گروه

 های خودیار داشت.  دام اثرات مثبتی بر روی عملکرد گروه اجرای این اق

انداز  های مالیه خرد بر پسانداز حتی در مقیاس خرد، برنامهبا توجه به نیاز فقرا برای انجام پس محتوی: •

های فقیر این امکان را  انداز به خانواده تاكید خاصی دارند. وجود یک مکان امن، مناسب و مطمئن برای پس

انداز اصل اول است.  های خودیار طرح حاضر پس شان را بهتر مدیریت كنند، در گروه دهد كه نقدینگیمی

اندازهای كم مقدار را فرا گرفتند. این مساله  های انجام پس ها شیوهدر فرایند اجرای طرح اعضای گروه 

 تغییر یابد. اندازای از افراد جامعه هدف نسبت به امکان پس موجب شد تا رویکرد بخش عمده
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 های اجرایی توصیه  .2

های آن ریزی های خاصی برخوردار است. از این رو در برنامه های مالیه خرد از ظرایف و پیچیدگی اجرای طرح  

بایست تا حد امکان تمامی جوانب موضوع كار در نظر گرفته شود. به همین واسطه با استفاده از تجربه اجرای طرح  می

 : های سیاستی زیر قابل اشاره استزاهدان توصیه پذیری  بانک

 های گروه نکاتی چند را مورد توجه قرار داده است:مجری در ارتباط با فعالیت  های اجرای طرح:تکنیك  •

o  پذیری، باعث نزدیکتر  جلسات منظم گروهی: حضور منظم اعضا در جلسات عالوه بر آموزش نظم

شود. لذا در سازماندهی مالیه خرد با  در مواقع لزوم می شدن روابط آنها و یاری رساندن به یکدیگر

 روش گروهی باید بر تشکیل منظم جلسات تاكید بسیار داشت.

o  های خودیار، ثبت صورتجلسات  ثبت صورتجلسات یا خالصه مذاكرات: در قوانین مربوط به گروه

اطالعات و نیز به  تر الزامی است. ثبت دقیق زمان تشکیل گروه و مباحث مطروحه، در كسب ساده

 كند.  ایجاد اعتماد میان اعضای گروه كمک می

o های خودیار تهیه یک ثبت كلیه عملیات مالی: یکی از الزامات موسسات مالیه خرد برای گروه

ها و  دفترچه حساب ساده و روشن برای كلیه معامالت است. در این دفتر تمامی دریافت

تواند در ایجاد اعتماد بیشتر میان اعضای گروه  نیز می شود. این امرهای اعضا نوشته میپرداخت 

 موثر افتد. 

o  ها بر  های مالیه خرد ارزیابی میزان اثر بخشی فعالیتخود ارزیابی: یکی از اقدامات مجریان طرح

تواند در اتخاذ  ها میاقتصادی گروههای هدف است. این چنین ارزیابی -بهبود وضعیت اجتماعی

 ها در طول مسیر اجرای طرح موثر باشد.بر طرف ساختن كاستی تر و تصمیمات سازنده

هایی را بایست جهت دستیابی به موفقیت بیشتر مجموعه فعالیت های مالی خرد می مجریان طرح اجرا: •

 انجام دهند كه عبارتند از: 

o  شودهای خودیار، موجب میارتباط مستمر با مشتریان مالیه خرد: ارتباط منظم و مستمر با گروه 

كند و بتواند تغییرات الزم را مطابق با  واسطه اطالع كسب تا مجری از مشکالت و عملکرد آنها بی 

عملکرد طرح را   های اجرایی ایجاد كند و به این ترتیب بازدهینیازهای مشتریان در سیستم 

  های خودیار موفق جهت ادامه ارتباط افزایش دهد. این امر همچنین باعث شناسایی بهتر گروه 

 شود. می

o   های مالیه خرد به منظور افزایش تعهد افراد به  های تشویقی و تنبیهی: طرح اجرای برنامه

كند. در تجربه اجرایی طرح های تشویقی و نیز تنبیهی استفاده میبازپرداخت منظم، از برنامه

توان از نیز میهای جدید زاهدان نیز استفاده از این شیوه موفق نشان داد. بنابراین در اجرای طرح 

 ها استفاده كرد: این رویه 
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 اعطای وام با مقادیر فزاینده به گروهی كه در زمان مقرر بازپرداخت انجام داده باشند،  ▪

 های ثانویه در صورت عدم بازپرداخت یکی از اعضای گروه،  محرومیت كل گروه از اعطای وام ▪

 از جمله این راهکارهاست.  

o گیری از موسسات دالیل عدم مراجعه فقرا به بانک فرآیند سخت وام فرآیند ساده و شفاف: یکی از

ها این فرآیند را برای فقرا سهل و آسان و  سازی روش مالی است. موسسات مالیه خرد با ساده

بری امکان دسترسی به بانک را برای آنان فراهم كرده اند. وجود فرایندهای سهل و آسان و با زمان

 سازد. تر میپذیر شدن دلگرمبانکكم فقرا را به 

های خودیار از طریق تسهیلگران است. تسهیلگران با حضور  یکی از اقدامات موثر مجری، نظارت بر گروه  نظارت: •

تواند مشتریان را در كسب اطالعات بیشتر از فرایندها و رفع برخی مشکالتشان یاری در جلسات هفتگی هم می

كند. لذا بکارگیری تسهیلگری كه به طور دائم با  ها را عملی میو مجری بر گروه  تر بانکدهد و هم نظارت دقیق 

 های از این دست بسیار اهمیت دارد.مشتریان در ارتباط است در موفقیت بیشتر طرح

 های غیررسمی زاهدان توصیه اجرایی معطوف به ادامه اجرای طرح در سکونتگاه  .2.1

ه برای استفاده موثر از مالیه خرد الزم است اصولی كه با فرهنگ و سنن ای كه نباید فراموش شود این است كنکته

های خاص مناطق همخوانی بیشتری دارد مورد استفاده قرار گیرد، زیرا كه كپی برداری محض و بدون توجه به ویژگی

بانی نظری و اصول  گیری از متواند اثرات منفی به بار آورد. با بهرهاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف می

های غیر رسمی شهر زاهدان، نکات زیر  ثقل توجه  گاهبدست آمده از تجارب بین المللی و ملی، در طرح مربوط به سکونت

 قرار گرفت: 

مالیه خرد ابزاری پرقدرت و توانمند برای رفع فقر و مشکالت ناشی از آن است كه  اتخاذ رویکرد جامع: •

پیامدها و اثرات خارجی اقتصادی و غیراقتصادی شایان توجهی برای خانوارهای كم درآمد به همراه دارد. اما 

تسهیالت الزم،  و كار است. كمبود الزم به ذكر است كه اعتبار، تنها یکی از مجموعه عوامل مورد نیاز كسب

های غالب ساكنین های مدیریتی و ارتباطات اجتماعی، فقدان اطالعات بازار و ... از ویژگینداشتن مهارت 

توان به عنوان یک راه حل معجزه آسا برای كاهش فقر  محالت هدف زاهدان است. لذا به مالیه خرد نمی

. بلکه ضروری است تا مالیه خرد با دیگر تنهایی برای نجات آنان كافی نیست نگریست و مالیه خرد به

های نیازمند را دارند پیوند های اجتماعی كه انعطاف الزم جهت پرداختن به نیازهای گوناگون خانوادهبرنامه

داده شود. مالیه خرد جایگزینی برای مشاغلی كه وجود ندارند، بازارهایی كه غیر قابل دسترسند و 

 داده نشده اند، نیست.  هایی كه آموزشتحصیالت و مهارت

نگر نسبت به كاهش فقر اتخاذ  باید یک رویکرد كل برای دستیابی به ظرفیت كامل مالیه خرد در زاهدان می

تواند منجر به خروج فقرا از فقر شود هر چند كه منافع ناشی از افزایش  شود. مالیه خرد به تنهایی نمی
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یه خرد باید با دیگر مداخالت كاهش فقر مانند آموزش كسب  كند. مالدرآمد به سایر حوزه ها نیز سرریز می

گیری، مشاوره كار، مراقبت درمانی و آموزش بهداشتی و ... پیوند یابد. نیاز است تا به افراد قبل از وام و

 های بالقوه های فرد باشد، لذا ابتدا باید ظرفیتشغلی داده شود و این مشاوره با در نظر گرفتن تمام توانایی

های الزم به فرد انتقال یابد. همچنین ضروری است تا فرد شناسایی شود و برای بالفعل كردن آن آموزش

های ضمن شغل بهره مند ساخت. به عبارتی، فرد را بعد از اعطای بعد از دریافت وام نیز فرد را از آموزش

لش را با روشی كاراتر تولید وام راهنمایی كرد كه چگونه یک كسب و كار موفق داشته باشد، چگونه محصو

تری داشته باشد و ... . باید برای آنها اطالعات بازار را فراهم آورد تا بتوانند كند و چگونه بازاریابی موفق

 درآمدی پایدار كسب كنند.

كند. بر اساس این رویکرد موسسات مالیه خرد باید  اندازی كل نگر نگاه میرویکرد جامع، به فقر با چشم

را برای فقرا فراهم آورند كه آموزش، تحصیالت مقدماتی، سطح مناسبی از بهداشت و تغذیه را در   خدماتی

و   كنار وام اعتبار خرد برای آنها به همراه داشته باشد. وقتی فقرا سالمت و بهداشت اولیه و آموزش كسب

شوند. باید گفته شود كه هر چند دست آورند، به اندازه كافی جهت دریافت وام دلگرم و مطمئن میكار را به

بر است و ممکن است پایداری مالی را به خطر بیاندازد، اما این تدارك خدمات آموزشی و تحصیلی هزینه

تنها راهی است كه فقر را كاهش داده و هدف نهایی حل مشکالت فقیرترین فقرا را كه گروه هدف طرح نیز  

 دست خواهد داد.  از آن طیف اند، به

یکی از مشکالت موجود در زاهدان عدم اعتماد ساكنان  گیرندگان:نزدیك و مستمر با وام ارتباط •

های گوناگون نیمه كاره اعتماد آنان را به فرجام های این چنینی است، طرحمحالت هدف به اجرای طرح 

ن های توانمندسازی كاهش داده است. برای این منظور الزم است ارتباطی مستمر و نزدیک میاطرح

ساكنان محالت هدف و كارمندان بانک عامل صورت گیرد. ارتباط مداوم كارمندان با ساكنان، كارمندان را 

كند و امکان ایجاد تغییرات الزم مطابق با نیاز آنها را در خدمات ارائه شده  با مشکالت و مسائل آنها آشنا می

این ارتباط نزدیک در بدست آوردن شناخت   دهد. آورد. این امر بازدهی عمکرد را نیز افزایش میفراهم می

كند. همچنین برقراری ارتباط نزدیک،  نسبت به ساكنان كمک، و از بروز مشکالت در آینده جلوگیری می

شود و به كارمندان و جامعه هدف برای طی كردن ادامه مسیر یاری باعث ایجاد اعتماد میان دو طرف می

آورد و آنها را نسبت به ه برای گروههای هدف امنیت به همراه میرساند. از طرف دیگر ارتباط و رابطمی

یابند كه برنامه به نفعان اطمینان میسازد. بدین گونه ذی ادامه دار بودن برنامه و پایداری آن مطمئن می

 شوند.شود و لذا به ادامه كار تشویق مییکباره رها نمی

های غیر رسمی شهر  فقر شدید ساكنین سکونتگاهبا توجه به  های هفتگی و با مقادیر كم:پرداخت •

های منظم هفتگی ضمن ایجاد نظم  زاهدان امکان پرداخت مبالغ باال برای آنها فراهم نیست. لذا پرداخت

تواند مشکل آنها را در تهیه اقساط رفع كند. آنها با تهیه مقادیر كم به صورت هفتگی پذیری در افراد می
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ها  ازپرداخت كنند و سختی محسوسی جهت تامین مبلغ متحمل نشوند. پرداخت توانند اقساط خود را بمی

آوری پول را نیز در آنها افزایش  شوند میل به پس انداز و جمعاز آنجا كه با فاصله زمانی كمتر انجام می

 دهد. می

ی های عملیاتی طرح، برابکارگیری كارمندان محلی ضمن كاهش هزینه استفاده از كارمندان محلی: •

توانند  كند. و از آنجا كه كارمندان محلی آشنایی بیشتر با محیط دارند میمردم منطقه نیز ایجاد اشتغال می

 ارتباطی مؤثرتر با افراد برقرار كنند و تأثیرگذاری بیشتری نیز بر آنها داشته باشند.

اجتماع، از  های هدف چه در سطح خانواده و چه در سطحغالب زنان گروه اولویت دادن به زنان: •

گذاری در حوزه  دهد كه سرمایهتوانمندی اقتصادی اجتماعی كمی برخوردارند. مطالعات جهانی نشان می

زنان در بهبود و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مؤثرتر خواهد بود. لذا ضروری است در جامعه هدف 

بیشتری نسبت به توانمندسازی زنان داشته باشند. گیری ها هدفطرح، زنان در اولویت قرار گیرند و برنامه

های مدیریتی نیز فرآهم شود. در همین  همچنین باید برای زنان امکان دسترسی به بازار و كسب مهارت

های مذهبی و قومیتی محلی حول زنان توجه داشت و از نظر دور نداشت كه طرح باید به حساسیتحال می

 كند.میهائی مرد محور فعالیت در محله

گیری از نرخ بهره در  های مالیه خرد بهره یکی از ویژگیتعیین نرخ بهره متناسب با فرهنگ منطقه:  •

سطح بازار است، اما با توجه به این مساله كه اكثریت اهالی جوامع هدف طرح را افراد اهل تسنن تشکیل 

نطقه باید متناسب با وضعیت محل  دهند كه حساسیت ویژه نسبت به نرخ بهره دارند، نرخ بهره در این ممی

شود و طرح از  های فرهنگی ساكنین صورت گیرد زیرا در غیر این صورت باعث ریزش افراد میو حساسیت 

نفوذ محلی در این زمینه حائز اهمیت  همین زاویه با ناكامی مواجه خواهد شد. نقش معتمدین و افراد ذی 

 است.

تهیه مفاهیم نظری مورد نیاز برای آموزش بانکداران،  ها:آغازی برای تشکیل گروه پیش  اقدامات •

های آموزشی و نیز استفاده از تبلیغات برای نهادیه كردن های هدف، تدوین جزوههمکاران و نیز گروه 

 ها است. نیازهای تشکیل گروه  معنای مالیه خرد در ذهن افراد، از جمله پیش

ها، نیاز است جامعه هدف با اصول، فلسفه، کیل گروه قبل از تش دوره های آموزشی پیش از آغاز برنامه: •

بایست بر  های میقوانین و روند مالیه خرد آشنا شوند تا عملکردی كارآمدتر داشته باشند. در این دوره 

های ارتباطی و نیز آشنایی با اصول كسب و های اجتماعی از جمله كاركرد كارگروهی، مهارتكسب مهارت 

نفعان های آموزشی موردنیاز و ضروری ذی گیری آن از جمله برنامهخت فرایند شکل كار و كارآفرینی و شنا

 است.

های ها استفاده از آموزش های دستیابی به پایداری در طرحیکی از راههای ضمن خدمت: ارائه آموزش •

ودی ضمن خدمت است، از آنجا كه قالب افراد جامعه هدف در طرح زاهدان نسبت به بازار كار دانش محد 
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باید پس از  های آموزشی میهایی در این ارتباط به آنها ارائه شود. تدوین این دورهدارند، نیاز است آموزش

 های دقیق صورت گیرد. نیازسنجی و بررسی

انداز امکان مدیریت بهتر نقدینگی را برای  وجود مکانی امن و مطمئن برای پس انداز: توجه ویژه به پس •

انداز تاكید ویژه صورت گیرد تا نیاز فقرای منطقه  پذیری بر پس باید در طرح بانکا میآورد لذفقرا فراهم می

 انداز مرتفع شود.هدف به انجام پس 

همواره یکی از دالیل عدم مراجعه فقرا به بانک روند زمانبر و سخت آن بوده است، فرآیند ساده و شفاف:  •

 پذیر كردن فقرا گام بلندتری برداشت.توان در بانکیهای آسان و شفاف مبا اتخاذ قواعد و قوانین و روش 

گیری مجدد آن هایی چون وامبا استفاده از انگیزهتر به مشتریان خوش حساب: ارائه خدمات جذاب  •

تری نیز  های مطمئنیابند و بازپرداخت ها میهم با مقدار افزایشی، افراد تمایل بیشتری به حضور در گروه 

 خواهند داشت.  

از آنجا كه جامعه هدف طرح با هایی برای توسعه نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی مشتریان: برنامه •

هایی برای تقویت سرمایه اجتماعی و انسانی این های اجتماعی مواجهند ضروری است از برنامهمحرومیت

 قرار بانک گرامین بهره برد.  16توان از افراد استفاده كرد به عنوان نمونه می

های اجرا شده پیشین در زاهدان های انجام شده یکی از دالیل شکست طرحطبق بررسی ها:ه عمل به وعد •

های گوناگون به افراد و عدم عمل به آنها و یا انجام با تاخیر بسیار زیاد بوده است. این امر نیز تا  دادن وعده 

ه داشته است. جهت ها به همراحد زیادی موجبات بی اعتمادی ساكنین را نسبت به اجرایی شدن طرح

پشتوانه خودداری كرد و اگر های بیبایست از دادن وعده جلوگیری از وقوع چنین وضعیتی تا حد امکان می

بندی شود، پیش از آن امکان اجرایی شدن آن مطمئن شده و امور را بر اساس زمانای داده میهم وعده 

دی افراد از ادامه اجرای طرح شود و همراهی آنان را تا  اعالم شده به انجام رساند تا بدین وسیله مانع از ناامی

 پایان طرح تضمین نماید.

های مالیه خرد موانع بسیاری وجود دارد، لذا الزم است این سازی طرحدر پیاده گیری تشکیالتی:سمت •

دولت نیز در  كنند تا بر مشکالت فائق آیند. های اجتماعی همکاری و همیاری میموسسات با دیگر سازمان 

رفع موانع و محدودیتهای پیش رو و تشویق بانکها به حمایت از رویکرد مالیه خرد و لذا عملکرد بهتر مالیه  

 خرد نقش مهمی ایفا می كند.
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 مبانی نظري و تحوالت ماليه خرد 

جنبش اعتبارات خرد، یکی از جریانات موفقیت آمیز دهه گذشته است. در طول این مدت، ما "

شود كه درآمد  شاهد بودیم كه تحت شرایط مناسب، دستیابی افراد فقیر به خدمات مالی موجب می

پذیر باشند. در آفریقا،  ها كمتر آسیبشان افزوده شود و در بحرانافزایش یابد، بر داراییآنها 

خاورمیانه، آسیا و آمریکای التین، این حركت موجب قدرتمند شدن زنان، بهبود آموزش، تغذیه و 

)پیام كوفی عنان به اجالس اعتبارات خرد خاورمیانه و آفریقا در سال   "بهداشت شده است.

2004) 

 

ای مصنوعی و پیامی كه ما همیشه در پی ارائه آن هستیم این است كه فقر در جهان پدیده"

توانیم توانیم آن را تغییر دهیم. ما میساختگی است. این پدیده متعلق به مدنیت نیست و ما می

این تنها  اش برگردانیم. بنابرمردم را طوری بسازیم كه از فقر خارج شوند و امور را به شرایط واقعی

مان را طراحی مجدد  های ها، نهادها و سیاستكاری كه ما باید انجام دهیم این است كه سازمان

 كنیم تا جایی كه كسی از فقر در رنج نباشد. 

ای كامال واقعی است. اگر از افراد حمایت نهادی و ای نظری نیست بلکه ایدهاین تنها ایده

شان را تغییر دهند. آنها اعانه و صدقه  قادر خواهند بود تا زندگی سازمانی صحیحی صورت بگیرد آنها 

مند  هایی است كه همه از آن بهرهخواهند، صدقه راه حل فقر نیست. راه حل فقر ایجاد فرصتنمی

-هستند اما فقرا فاقد آن هستند و این موجب شده در وضعیت فقر قرار بگیرند، بنابراین فقرا می

دهیم. ما هیچ كار خاصی  تغییر دهند. این تمام كاری است كه ما انجام میشان را توانند زندگی

داد. كل كاری كه دهیم كه كسی هرگز به آنها قرض نمیدهیم. پول را به مردمی قرض میانجام نمی

كرد. این كار چنین تغییراتی را  دادیم قرض دادن به افراد فقیر بود و این كار معجزه میما انجام می

 )سخنرانی محمد یونس هنگام دریافت جایزه نوبل صلح(    "ورد.بوجود آ
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 پیش آغاز 

فقرا به طور معمول دسترسی محدودی به بخش مالی رسمی دارند. بسیاری از آنان فاقد حساب بانکی بوده و  

ها در ارائه خدمات مالی به فقرا از عدم میلی بانکآرزویی دست نیافتنی برای آنهاست. بیاخذ اعتبار از منابع رسمی نیز 

طلبد. از سمت فقرا شود؛ از دید بانک عرضه خدمات به فقرا پرریسک بوده و هزینه باالیی را میاعتماد دو طرفه ناشی می

خدمات بانکی در برابر نیازهای آنها و دسترسی  پذیری بر، عدم انعطافنیز نداشتن وثیقه، فرآیندهای طوالنی و زمان

 هاست.  ها مهمترین عوامل عدم مراجعه به بانکمشکل به شعب موسسات مالی و بانک 

شکل  میالدی اعتماد دو طرفه بانک و فقرا به تدریج 80با پدیدار شدن اعتبارات خرد و در پی آن مالیه خرد از دهه 

کاراتی را به كار گرفت تا آن بخش از جامعه را كه از دسترسی به خدمات بانکی  گرفت و استحکام یافت. مالیه خرد ابت

محروم بودند، تحت پوشش قرار دهد. بدین ترتیب كه مشتریان فقیر را هدف قرار داد، فرآیندها را ساده و كوتاه ساخت،  

ه داد. این بود كه فقرا به دریافت  خدماتش را انعطاف پذیر كرد، از فقرا وثیقه طلب نکرد و راهی جایگزین برای آن ارائ

خدمات بانکی امیدوار شدند، آنها هم با نشان دادن صداقت خود توانستند اعتماد بانک را جلب كنند. این اعتماد متقابل،  

 پذیری فقرا را به همراه داشت.بانک

ی سیاستگذاران  روهای حمایتی از فقرا پیش شروع و گسترش نهضت مالیه خرد فصل جدیدی را در زمینه طرح 

حلی كارآمد برای مشکل مشترك آنها، یعنی ناتوانی در ارائه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه گشود. چرا كه راه 

 داد. خدمات مالی به فقرا ارائه می 

های اجرا شده در نقاط مختلف جهان قابل شناسایی است. اما نکته هایی نیز در طرحها و كاستیشک بروز ناكامیبی

ها و كاری بهینه است. با انباشت تجارب، اصالح كاستیهای موفق، بازنگری مستمر، پایش نتایج و یافتن راه بارز در نمونه

رو، مالیه خرد از وضعیت یک طرح حمایتی صرف خارج و های اجرایی در كشورهای پیش تکمیل مرحله به مرحله برنامه 

 یل شده است. به یک صنعت موفق با گردش مالی قابل توجه تبد

های توانمندسازی فقرا و كاهش  با گذشت سه دهه از آغاز این روند، مالیه خرد به عنوان رویکردی مسلط در برنامه 

یافته به كار گرفته شده است. با مروری بر آنچه  فقر مطرح و از سوی بسیاری از كشورهای در حال توسعه و یا حتی توسعه

توان گفت این رویکرد بعد از رسیدن به یک بلوغ اولیه، در مرحله  ست، میدر سطح كشورهای مختلف در جریان ا

 بازنگری و مهندسی مجدد قرار دارد. 

های حمایتی از فقرا دارای اولویت بوده است. اما مروری بر گذشته نشان  های اخیر، طرحدر ایران نیز طی دهه 

های مالی و كارا وجود ندارد. رویکرد قالب بر حمایت حل موفقیابی به یک راه دهد دستاورد مشخصی در زمینه دست می

های اجرا شده كمتر به  ( تاكید دارد و در برنامه …هایی از نوع كمیته امداد و مستقیم )مانند پرداخت انتقالی، پوشش
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مالی   های مستقیمتوانمندسازی به عنوان یک شیوه حمایتی موثر بها داده شده است. تجربه موجود در ایران از حمایت 

 های آزمایشی مالیه خرد در حال حاضر راه برده است.آغاز و به اجرای نمونه

المللی، خیزهایی هرچند كوتاه برای اجرایی كردن  های اجرایی مالیه خرد در سطح بینهمراه با برجسته شدن شیوه

یک تجربه مدون و قابل اتکا  ها هنوز این راهبرد در سطح ملی و در مناطق محروم برداشته شد. اما برغم برخی تالش 

های قابل توجه  های خرد در ایران همچنان از لحاظ نظری و تئوریک تجهیز نشده و با كاستی شکل نگرفته است. تجربه

نشینی همراهند. با در نظر گرفتن آنچه بیان شد، به قصد اجرای كارآمد و مهندسی شده مالیه خرد در مناطق حاشیه 

 دریابیم كه: شهری ایران، الزم است تا

های حمایتی تا قبل از كاربست اعتبارات خرد در كشورهای در حال توسعه چه دالیل شکست طرح •

 اند؟ بوده

 اعتبارات خرد از كجا و چگونه آغاز شد؟  •

 اعتبارات خرد با طی چه مراحلی به مالیه خرد تبدیل شد؟  •

 است؟مالیه خرد از ابتدا تاكنون چه تحوالتی را از سر گذرانده  •

 كارهایی از سوی كشورها برای عملکرد بهتر مالیه خرد اندیشیده شده است؟چه راه  •

 سازی در ایران را داراست؟ كدام یک از تجارب موفق كشورها در زمینه اجرای مالیه خرد امکان بومی •

 نشینی شهری كدامند؟ بایدها و نبایدهای اجرای موفق یک طرح مالیه خرد در مناطق حاشیه  •

 و ....

شود. در این نوشتار  ها، در چارچوب بررسی مبانی نظری و تحوالت مالیه خرد ممکن مییابی برای این پرسش پاسخ

ها در حوزه ارائه خدمات مالی به فقرا، سعی بر آن است ضمن واكاوی مفهومی مالیه خرد به بیان تکوین و تحول اندیشه

 یابد:سامان میبپردازیم. نظم تحلیلی نوشته حاضر در محورهائی چند 

های حمایتی به سمت مالیه  های توسعه از برنامه نخست، چگونگی ظهور و بروز مالیه خرد و تحول در استراتژی 

 خرد؛  

 های معنایی و عملکردی آن با اعتبار خرد؛ دوم، مفهوم مالیه خرد و تفاوت 

 افتاده؛ های مالیه خرد كه در بهبود عملکرد آن موثر ها و نوآوری سوم، ویژگی 

 چهارم، مالیه خرد به عنوان رویکردی برای كاهش فقر. 
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های حامیان  های منتقدین و نیز پاسخ پس از آن جهت مجهز شدن به دیدگاهی چند وجهی از مالیه خرد، تعریض

ار مالیه  شود. پیوست دوم نیز به مروری بر پیشینه مطالعات انجام شده در ارتباط با آثمالیه خرد در پیوست اول ارائه می

 خرد اختصاص دارد. 
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 های توسعه مالیه خرد در مفهوم تاریخی استراتژی .1

توان از شکل گرفتند. ظهور و گسترش سریع این پدیده را می 1970دوم دهه های مالیه خرد در نیمه اولین برنامه 

های پیشین حمایت از فقرا به شمار آورد. با تدارك خدمات مالی برای مردم فقیر بر پایه خویش  نتایج ضعیف استراتژی 

ع سازد. از جمله این های حمایتی بعد از جنگ جهانی دوم را مرتف، مالیه خرد توانست مشکالت عمده رویکرد 1مالی

 مشکالت می توان به  

 محرومیت بخش فقیر جامعه از دسترسی به خدمات مالی  

 های دولتی های مالی از طریق یارانهحمایت 

، صفحه  1999، 2های حمایتی با عدم پایداری مالی اشاره كرد )ماركوس، پورتر و هارپر و در نتیجۀ آن مواجهه طرح

16-15 .) 

استراتژی متداول توسعه در قالب مدل نوگرا بود و رشد اقتصادی را هدف   1960اوایل دهه  و 1950در طول دهه 

گذاری در مقیاس وسیع، موتور رشد اقتصادی قلمداد  دانست، بر این اساس صنعتی شدن و سرمایهاصلی توسعه می

ت سرمایه فیزیکی و تقویت زیربناها  (. در این دوره توسعه به عنوان تابعی از انباش19-22، صفحه 2000، 3شد )توربکهمی

های ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم به شکل وسیعی تحت نفوذ لیبرالیسم اقتصادی قرار  مطرح بود. مدل نوگرا در سال

-دانست و تصدیق میداشت و موانع اصلی توسعه را در علل داخلی مانند بازارهای ناقص در كشورهای در حال توسعه می

 هایی مانند كمک مالی خارجی هستند.  رها جهت دستیابی به رشد، نیازمند محرك كرد كه این كشو

آهن، برق و ارتباطات همراه بود. این های زیرساختی، مانند راه گذاری در پروژهدر این دوره، توسعه بیشتر با سرمایه 

شد. با گذشت چند سال، ناتوانی می  دهی بانک جهانی در طول این دوره نیز دنبالها در استراتژی وامگذاری نوع سرمایه

این استراتژی در ایجاد توسعه به طور عام و در كاهش فقر به طور خاص مشخص و این مدل با شکست مواجه شد. چراكه 

)انتقالی( به فقرا نیز انتقال یابد؛ اما  4ای های بزرگ بر اساس اثر چکهگذاری در پروژهانتظار بر این بود، آثار مثبت سرمایه

ترین دلیل این امر این بود كه ای از این استراتژی نبردند. عمده در كشورهای در حال توسعه چنین نشد و فقرا بهره

رسید. اجرای مدل نوگرا عالوه بر محروم كردن  رفت یا به مصارف رانتی می های غیر سودآور هرز می ها در پروژه سرمایه 

یرترین مردم از فرآیند توسعه، اختالفِ سطح قابل توجهی میان مناطق شهری و روستایی را نیز به همراه داشت فق

 (. 3-4، صص 1998، 5)بادرو 

 
1  Self-financing 

2 Marcus, Porter, and Harper 
3 Thorbeche 
4 Trickle-down 
5 Badru 
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های توسعه در آغاز دهه  ای در استراتژی رشد فقر و عدم تساوی در كشورهای در حال توسعه به تغییرات عمده

تر با تاكید بر كاهش فقر و  ی به عنوان هدف اصلی توسعه به رویکردی وسیعمنجر شد. در این حال رشد اقتصاد 1970

این فرایند تقویت شد. مک   1968به عنوان رئیس بانک جهانی در سال  6توسعه روستایی تبدیل شد. با ورود مک نامارا 

؛  4، ص 1998داد )بادرو،  نیازهای انسانی شکل دهی بانک جهانی را تغییر و آن را بر پایه دیدگاهنامارا سیاست وام

شد و آموزش و بهداشت نیز برای كیفیت بخشیدن  (. دیگر تنها بر سرمایه فیزیکی تاكید نمی4-8، صص 1983، 7آیرس 

 به رشد مورد توجه قرار گرفت. 

عنوان  كه مدل نوگرا به ویژگی این خط مشی افزایش تخصیص منابع به مناطق دور مانده از توسعه بود. در حالی

تحت نفوذ لیبرالیسم اقتصادی قرار داشت، رویکرد جدید كاهش فقر و توسعه  60و  50های دكترین غالب توسعه در دهه 

 (. 31-32، ص  2000، برپایه تئوری وابستگی نئوماركسیست شکل گرفته بود )توربکه، 70روستایی در دهه 

های روستایی برخاست. هدف این  دولتی به بخش  ای های اعتبارات یارانه همچنین موجی از طرح 1970در دهه 

ها، تامین كمک هزینه جهت ارتقاء معیشت روستاییان، بهبود وضعیت كشاورزان خرد و مبارزه با فقر روستایی بود برنامه

 (. 5، ص  1997، 8؛ جانسن و روگالی 4، ص 1998)باردو، 

درآمدی و نیز كاهش فقر در مناطق روستایی با شکست   در كاهش اختالف  9ایاعتبارات روستایی یارانه  اما برنامه

های  رفتند. بازپرداخت های سنگین از بین میها پایدار نبودند و بعد از تحمیل زیانقابل توجهی روبرو شد. اغلب برنامه

آید   به عنوان یک موفقیت در آن زمان به حساب  %75پایین و عملکرد ضعیف این برنامه باعث شد كه حتی بازپرداخت 

 (. 1963-1966، ص 1992، 10)آدامز و فون پیشکه

تواند سودآور  تدارك خدمات مالی برای فقرا نمی"ای این ذهنیت را در جوامع ایجاد كرد كه اعتبارات یارانه

( شکست برنامه اعتبارات روستایی، 147، ص 1998، 11ها نیز باقی ماند )یارون و همکاران تا مدت  ، كه این انگاره "باشد

 نتیجه چند عامل بود:

شد و نه تنها اعتبارات تخصیص یافته در  ها میهای ارزان دولتی منجر به انحراف انگیزهای: وامنرخ بهره یارانه •

 یافت.های منجر به زیان و یا مصرفی اختصاص می شد بلکه اغلب به پروژهگذاری نمیهای مولد سرمایهفعالیت 

یافت به این گیری فقرا تخصیص می ش قابل توجهی از منابع كه با هدفها به گروه هدف: بخعدم تخصیص وام •

ای بیشتر شامل حال كشاورزان ثروتمند و  كرد. اعتبارات یارانهتر را منتفع میهای غنیرسید و گروه گروه نمی

 
6 Robert McNamara 
7 Ayres 
8 Johnson and Rogaly 
9 subsidized rural credit programs 
10 Adams and von Pischke 
11 Yaron et al 
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ا بیش از پیش  شده و در نتیجه به بیرون راندن كشاورزان فقیر از طرح انجامید و دسترسی فقرا به اعتبار رمتنفذ  

 كاهش داد.  

ای كه سرانجام منجر به شکست برنامه اعتبارات روستایی شد، نرخ نرخ بازپرداخت پایین: مشکل عمده •

گیرندگان انگیزه زیادی برای عدم بازپرداخت  شد كه وامبازپرداخت پایین بود. فقدان هر نوع ضمانتی باعث می

 (.1-2، ص  2002، 12هزینه تقلیل یابد )دی آگلن و همکاران  سطح كمکها به پیدا كنند و در نتیجه، كارایی وام

های دهی بیش از كیفیت آن: شکل گرفتن این تلقی از موسسات بانکی به مثابه دریچه تاكید بر كمیت وام  •

ها در نتیجه  كنندۀ تقاضاهای مالی، باعث شد سبد وام بانک پرداخت و نه موسسات ارائه كننده خدمات و هدایت

دهی مورد توجه قرار  دهی، كمیت وام ون معوقه صدمه ببیند. چرا كه بیش از توجه و نظارت بر فرایند وام دی

 (. 1994گرفت )لوین 

های موفق در  های روستایی غیركشاورزی: تجربه های مهم برای رشد و تنوع ریسک در كارآفرینیغفلت از فرصت  •

اید بر افزایش دسترسی به خدمات مالی در سطح این مناطق  بها میدهد تالش بازارهای مالی روستایی نشان می

های غیر كشاورزی نیز توجه های اقتصادی ناشی از فعالیت متمركز شود و عالوه بر امور كشاورزی به فرصت

ای روستایی، نه از سوی موسسات مالی و نه از سوی اعتبارگیرندگان، به امور  های اعتبارات یارانهشود. اما وام 

 ورزی تخصیص نیافت. غیركشا

ای، تالش چندانی از  های اعتبارات یارانههای اجرای برنامهچشم پوشی از تجهیز پس انداز: در حقیقت طی سال •

اندازهای روستاییان صورت نگرفت. طبق بررسی رابینسون طرف موسسات مالی روستایی برای تجهیز پس 

 تواند ناشی از مواردی چند باشد: ( این كاستی می1994)

 انداز كنند(  توانند پس تصورات غلط درباره مشتریان )فقرا نمی

 های ناكارآمد )تخصیص اعتبارات ارزان و بدون ضمانت بازپرداخت به موسسات مالی روستایی(  سیاست

 انداز مطمئن( های عملیاتی و اجرایی )دسترسی محدود به نقدینگی و ابزارهای پس و نارسایی 

بر و های سرمایهای كشاورزی معموال منجر به پذیرش تکنولوژی كنند كه اعتبار یارانه یادآوری میبرخی منتقدان نیز 

در سطحی باالتر شد. به طور مثال اعتبارات اعطایی برای مکانیزه كردن كشاورزان در پاكستان باعث شد كه تراكتورها  

 (. 1977تر شود )خان، جایگزین نیروی كار شده و فقر مناطق روستایی عمیق 

های ارزان، فقدان الزامات تجاری و توجه ناكافی به مسائل دسترسی موسسات مالی روستایی به جریان مداوم سرمایه 

 های عملیاتی موجب های سازمانی و دستورالعمل انگیزشی در طراحی مکانیزم 

 های اعتباری نامناسب به كارگیری شیوه

 قدرت اجرایی ضعیف  

 
12 De Aghion et al. 
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 وصول ضعیف وام 

 اجرایی پرهزینه شده بود.  های و روش 

ها و امکاناتی است كه ضرورتی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد، منجر به از  های اعطایی، بخشش این احساس كه وام 

های بین رفتن انضباط مالی هم از سوی مشتریان و هم موسسات شده بود. موسسات مالی روستایی به دلیل سیاست

های سیاسی ز بازار هدف دست یافتند. در همین حال ثروتمندان و افراد دارای رانت ناكارا، تنها به بخش كوچکی ا 

جویی را تشویق كرد و در نتیجه  ای نیز رفتار رانت بهره یارانه  های اعتباری روستایی بردند. نرخبیشترین بهره را از برنامه 

 های ارزان به ندرت به مشتریان فقیرتر رسید.  مزایای سرمایه 

اند. لذا ای های اعتباری یارانه گر ناكارایی و ناتوانی بسیاری از موسسات مالی روستایی و طرحاملی، توجیه چنین عو

افزایش درآمد روستایی و كاهش فقر را  رویکرد اعطای وام ارزان به روستاییان به دلیل كمبودهای جدی نتوانست اهداف 

 مناطق روستایی را تشدید كرد.   تامین كند و در برخی موارد این مداخالت حتی مشکالت

میالدی، كشورهای در   80ها در دهه ای روستایی و ایجاد بحران بدهیهای اعتبارات یارانهبا توجه به شکست طرح

ها شدند. این رویکرد با های دولت در بسیاری از بخش حال توسعه ناگزیر به انجام اصالحاتی در بازار آزاد و كاهش فعالیت

 (.  37، ص 2000های نئولیبرال در غرب تشدید شد )توربکه، آمدن سیاستروی كار 

ای و بازاری  های غیریارانه ها را به سمت بکارگیری استراتژی ای، دولتهای حمایتی و یارانه در واقع شکست طرح

بود. در این شرایط   های بازارسوق داد. دیدگاه غالب در آن زمان تدارك اعتبارات به وسیله بخش خصوصی و بر اساس نرخ

-6، ص 1997ایده اعتبارات خرد به آرامی به عنوان راهی برای ارائه خدمات مالی به فقرا شکل گرفت )جانسن و روگالی، 

5 .) 

ای، بازارهای جدید را  گر توسعهریزی برای آن به عنوان عامل مداخلهدر این راستا بسط اعتبارات خرد و برنامه

رویکرد اعتبارات خرد تضمین كننده حداقل مداخله دولت بود. اعتبارات خرد با   اد را ارتقا داد.گسترش و فرهنگ بازار آز

ارائه اعتبار به فقرا آن هم بر اساس نرخ بازار به عنوان عنصر اساسی كاهش فقر در مناطق روستایی و توسعه نیافته ایفای 

وضعیت فقرا به وسیله خودشان در كاهش فقر، مؤثرتر از  نقش كرد. بر اساس مبانی این رویکرد، توانمندسازی و بهبود 

های نئولیبرال اقتصادی بود كه بوسیله فریدمن، بوئر، رویکردهای حمایتی محض است. اینها همگی برخاسته از سیاست

  (. رویکرد جدید 25، ص 1997شد )روث، هایی مانند ایاالت متحده و انگلستان در نظر گرفته میبانک جهانی و دولت 

كه بر اساس آن بهبود  های بازاری قرار داده بود. هدف اصلی خود را اعطای اعتبار به فقرا با شرایط آسان و بر اساس نرخ 

 شد. خودشان دنبال می   وضع محرومان از طریق تالش

تری برای فقرا در رویکردهای جدیدی در ارتباط با فقر شکل گرفت كه سعی داشتند سهم فعال 1990در دهه 

ردهای توسعه قائل شوند و زمینه را برای مشاركت آنان فراهم كنند. استراتژی جدید برمبنای سه محور اصلی پی راهب

 ریزی شد:  

 ها بهبود فرصت •



: مبانی نظري و تحوالت ماليه خرد 1پيوست    

هاي كارآفرین و آموزش بانك پذیري در زاهدان  طرح تشكيل گروه   

 

94 

 

 تسهیل توانمندسازی  •

 افزایش امنیت.  •

خدمات  های درآمدزا را همراه با هایی است كه فرصتترین استراتژی ضد فقر آن استراتژی بر پایه این رویکرد مناسب

باید داشته باشد كه عالوه بر ایجاد فرصتِ خلق  آورد. یعنی استراتژی این توانایی را میاجتماعی برای فقرا فرآهم می 

درآمد، توانمندی و مهارت اقتصادی، اجتماعی نیز برای فرد فرآهم كند و آسیب پذیری او را نیز كاهش دهد. از آنجا كه 

فرصت در نظام اقتصادی، سرمایه )فیزیکی، مالی و انسانی( است كه عموما فقرا فاقد یکی از مهمترین منابع ایجاد كننده 

ترین جنبه ها معطوف به رفع این نقیصه در فقرا گردید و با توجه به اینکه شاخصگذاری مقدار كافی از آنند، سیاست

 ر گرفت.    یابد، حوزه مالی مورد توجه ویژه قراكمبود سرمایه در حوزه مسائل مالی نمود می

تر  فقرا شفاف های اقتصادی و اجتماعی آنها، نیازهای مالیتر گروه هدف و ویژگیهای دقیقدر همین دهه با بررسی 

های اقتصادی شد. اكنون مشخص شده بود كه نیازهای اعتباری گروه هدف تنها نیازهای كارآفرینی و استفاده از فرصت

 نیست. نیازهای مالی فقرا به سه دسته  

 چرخه زندگی  

 نیازهای اضطراری 

 ها  و فرصت 

شود. شود كه نیازهای چرخه زندگی شامل تولد، ازدواج، مرگ، مخارج آموزش، مخارج سفر و... میتقسیم می

یابد و  ها بروز مینیازهای اضطراری در شرایط بیکار شدن فرد، مواجهه با بالیای طبیعی، فوت سرپرست خانوار و بیماری 

(.  2006، 14؛ هلمز 2000، 13كارهای اقتصادی و تجاری خرد است )راثرفوردو گذاری در كسب نیز شامل سرمایهها فرصت

گذاری، های سرمایهبنابر تاكید محققان، فقرا تقاضای قابل توجهی برای خدمات مالی دارند كه عالوه بر تامین مالی فرصت

 (.  2002، 15كند )فوندرلیک و شراینر در مدیریت نقدینگی خانوار نیز به آنها كمک می

ها نشان داد فقرا، هم تقاضای پس انداز دارند و هم توانایی آن را، بنابراین نکته مهم حاصل از تجربیات  پژوهش 

های جدید مورد استفاده قرار گرفت، توجه به انواع نیازهای مالی و نه فقط اعتبار بود. از این  گذشته كه در طراحی برنامه 

تری از خدمات مالی بود جایگزین  به مرور واژه مالیه خرد كه در برگیرنده مفهوم وسیع 1990كه در دهه  رو است

 اعتبارات خرد شد. 

چنانچه در نمودار زیر نیز نمایان است، فقرا نیزهای متنوعی در زمینه خدمات مالی دارند، آنها نیاز به محلی برای    

دارند، برای رفع نیازهای ناگهانی و اضطراری به وام احتیاج دارند، آنها به بیمه،   های خرد پس انداز دارند، نیاز به وام

 
13  Rutherford 
14  Helms 
15  Vondelack and Schreiner 
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مستمری، امکان حواله و انتقال وجه نیز نیاز دارند. جایگزینی واژه مالیه خرد به جای اعتبارات خرد با این هدف صورت 

 .(22 ص  ،2006 گرفت كه به نیازهای گوناگون مالی فقرا پاسخ داده شود )هلمز،

ییاراد ظفح ،گرم

همیب

 هوجو هب یسرتسد
ناگتسباو زا یلاسرا

هجو لاقتنا و هلاوح

اه یرمتسم

گرم ،دلوت ،شزومآ

زادنا سپ یارب نئمطم یلحم

شدرگ رد هیامرس

درخ یاه هاگنب یاه ماو

اهرارطضا ریاس و یرامیب

یرارطضا یاهزاین یارب ماو

یریپ نس

ارقف یاهزاین شدرگ رادومن

 
 

دهد كه تدارك خدمات اعتباری و پس انداز  های گذشته در بسیاری از كشورهای جهان نشان میتجربیات موفق دهه

تواند بر بسیاری از موانع موجود در دسترسی فقرا به خدمات مالی غلبه كند. رویکرد جدید به جریان اصلی حوزه می

های بعد تبدیل شد. براساس مطالعات انجام شده در ارتباط با مالیه خرد سه رهیافت عمده را  های حمایتی در دهه طرح

 توان شناسایی كرد: می

 :16رهیافت کاهش فقر

شود كه هدف اصلی آن كمک در این رهیافت اعتبارات خرد به عنوان یک برنامه توسعه یکپارچه در نظر گرفته می

شود سطح رفاه آنها افزایش یابد.  های هدف مردان، زنان و كودكان فقیر هستند كه تالش می گروه برای كاهش فقر است. 

در این رهیافت اعتقاد بر آن است كه افزایش درآمد خانوار ارتقای سطح بهداشت، تغذیه و سواد فقرا و فرزندانشان را به  

 شود.تماعی و حقوقی آنها میدنبال دارد. این توانمندی اقتصادی منجر به توانمندی سیاسی، اج

 :17رهیافت خودپایداری مالی 

های كوچک اقتصادی و تولیدكنندگان خرد كشاورزی به  در این رهیافت اعتقاد بر این است كه كمک به بنگاه

شود. در این  توانمندسازی اقتصادی آنها كمک كرده، منجر به افزایش درآمد آنها و دستیابی آنها به پایداری مالی می

 
16 Poverty Alleviation paradigm 

17 Financial self-sustainability paradigm 



: مبانی نظري و تحوالت ماليه خرد 1پيوست    

هاي كارآفرین و آموزش بانك پذیري در زاهدان  طرح تشكيل گروه   

 

96 

 

های كوچک موجود و یا افرادی كه توانایی ایجاد بنگاه را دارند، به عنوان اعتبارگیرندگان و گروه هدف  هیافت بنگاه ر

 شوند. محسوب می

 :18رهیافت توانمندسازی 

این رهیافت اعتبارات خرد را عامل مهمی در توانمندسازی زنان فقیر در نظر گرفته و بر این عقیده است كه زنان  

تغییر چه در سطح خرد )تربیت صحیح كودكان، نگهداری و سرپرستی از آنها، مدیرت داخلی خانواده و ...( و   عناصر مهم

(.  959، ص 1999اند )مایوكس، چه در سطح كالن )خارج از منزل( بوده و نیازمند توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 

های زنان است. بر اساس اجتماعی و تقویت گروه  ههدف این رهیافت، ایجاد یک شبکه توسعه به منظور افزایش سرمای

 شود.مبانی این رهیافت، توانمندسازی زنان منجر به توانمندسازی محلی می

به عنوان چارچوب تدوین شده برای كاهش فقر،   19اهداف توسعه هزارهاین مساله همچنین در سطحی باالتر در 

هایی از تاكید بر  زی زنان به عنوان دو هدف از هشت هدف هزاره، نمونهسازی فقر و توانمندساكن . ریشه20نمود یافته است 

، ص  21،2003شوند )بانک جهانیهای اجتماعی و انسانی توسعه است كه بوسیله ایده مالیه خرد پشتیبانی میشاخص 

51-47 .) 

ان دارد( بروز یافته است.  های مختلف )كه تا به امروز نیز جریها و ایدئولوژی نهضت مالیه خرد از تعارض میان ایده 

 22شود و هم به وسیله طرفداران دیدگاه از پایین به باال امروز مالیه خرد هم به وسیله ایدئولوژی نئولیبرال پشتیبانی می

ای به عنوان  های توسعههای اقتصادی و دیدگاه (. مالیه خرد پس از تغییرات نظری در تئوری 1570، ص 1999، 23)مردوچ 

 ادی و كلید حل مسأله برای كشورهای در حال توسعه درگیر با مسأله فقر مطرح شده است.یک محرك اقتص

های قبلی توسعه به وسیله دو ابتکار مهم یکی از دالیل محبوبیت كنونی مالیه خرد، توانایی غلبه بر ناكامی استراتژی 

وهی كه مشکل محرومیت فقرا از  دهی گر است، یکی حذف وثیقه با معرفی جایگزین مناسب مانند قراردادهای وام 

دسترسی به خدمات مالی را رفع كرده است و در عین حال سرمایه اجتماعی و انسانی آنها را افزایش داده است. و 

خدمات مالی با  "دهی، ثابت كرده است های ویژه و تعیین نرخ بهره بازار برای وام دیگری، مالیه خرد با توسعه تکنیک 

های پیشین، به نرخ بازپرداختی به طور  . مالیه خرد برخالف استراتژی "تواند سودآور باشد گیری فقرا می هدف 

 
18 Empowerment paradigm 
19 Millennium Development Goals (MDGs) 

باید تا سال  و  مشهورند هداف توسعه هزاره كشورهای عضو سازمان ملل بر سر هشت هدف مشترك توافق به عمل آوردند. این اهداف به ا  2000در سال  20

و توانمندسازی زنان، كاهش مرگ و میر اطفال، بهبود   عبارتند از: ریشه كنی فقر، تامین آموزش ابتدایی در سطح جهانی، برابری جنسیتی  تامین شوند 2015

 ها، تضمین پایداری محیط زیست و مشاركت جهانی برای توسعه. وضعیت مادران، مبارزه با ایدز، ماالریا و سایر بیماری 
21 World Bank 
22 grass-rooted bottom-up approach   
23  Morduch, Jonathon 
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دمات مالی به فقرا در نقاط  درصد دست یافته است و در حال حاضر به عنوان استراتژی مسلط ارائه خ 90متوسط باالتر از 

 (.  1575، ص  1999؛ مردوچ، 2004، 24گیرد )دروازه مالیه خرد مختلف جهان مورد استفاده قرار می 

 خالصه روند تحوالت مبانی نظری اعتبارات خرد و مالیه خرد به شرح زیر است.

1960 و 1950 ههد
اهانبریز تخاس و یکیزیف هیامرس یداصتقا دشر یژتارتسا

یداصتقا مسیلاربیل

1970 ههد
 تارابتعا ییاتسور هعسوت و رقف شهاك

یتیامح درکیور و یا هنارای ییاتسور

1980 ههد
 درکیور ،یرازاب و یا هنارایریغ یاه یژتارتسا

رازاب خرن اب درخ تارابتعا هدنهداقترا

1990 ههد
ارقف یاهزاین عاونا تخانش و هعسوت رد ارقف یارب رتلاعف مهس ندش لئاق

 رازاب خرن اب درخ هیلام
  

 
24 Microfinance Gateway 
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 ظهور مالیه خرد .2

كرد، به عنوان مبدع مالیه خرد شناخته  اقتصاددانی كه در دانشگاه چیتاگونگ بنگالدش تدریس می محمد یونس 

در   1974 سال در جریان قحطیجایزه صلح نوبل را نیز به خود اختصاص داد. یونس  2006شود، وی در سال می

گروهی  دالری به  50ادی وام ه بودند( تعدكه فقرای در حال مرگ پشت در خانه ثروتمندان شهر صف كشید) بنگالدش

وقتی به آن روستا بازگشت مشاهده   ،كوتاه زمانی بعد زنان روستای جُبرا در بنگالدش پرداخت كرد.چهل و دو نفره از 

اند. آنها نه تنها قادر به بازپرداخت وامشان بودند بلکه با سود حاصل از  های كوچکی به راه انداختهكرد كه آن زنان حرفه 

متقاعد شد كه راه  شان را بهبود بخشیده بودند. بر این اساس وی كسب و كار كوچکشان شرایط زندگی خود و خانواده 

  را های مختلفیان تا فعالیت های فردی بسیار اندك به تهیدستآنها پیدا كرده است: عرضه وام  اسفبارای برای شرایط چاره 

های محلی به پس از اینکه بانک 1976سال . در ، انجام دهندتا خرید یک گاو شیرده گرفته های چوبیاز ساخت چهارپایه

و به این ترتیب بانک   این كار را انجام دهداو مصمم شد كه خود  ،های وی برای وام دادن به فقرا توجهی نکردندتقاضا 

  .(5، ص 2005،  25)اسووپ س كردگرامین را تاسی 

آغاز شد، رویکرد   1970دهه نیمه دوم بنگالدش در  های محمد یونس و بانک گرامیننبش مالیه خرد كه با تالش ج

اعتبار به فقرا آنچنان   اعطای . عملکرد یونس و بانک گرامین در به كار گرفت رویکرد حمایتی را به جای  ارتقاء دهنده

ی گرامین در كشورهای بولیوی، شیلی، چین، اتیوپی، ی. مدل اجراكردخود جلب  ه بسیاری را به كننده بود كه توجخیره

نیز  انگلستان  و ایاالت متحده، كاناداویتنام، و حتی  هندوراس، هندوستان، مالزی، مالی، فیلیپین، سریالنکا، تانزانیا، تایلند،

  .(136، ص 2004)مردوچ و دی آقین،   مورد تقلید قرار گرفت

 های جنوب شرقی آسیا و سپس آمریکای التین به رشد و ترقی دست یافت.بدین ترتیب مالیه خرد برپایه تجربه 

  

 
25 Swope 
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 تعریف مالیه خرد .2.1

های قابل توجهی میان این دو اصطالح  روند اما تفاوتمعموال مالیه خرد و اعتبارات خرد به جای یکدیگر به كار می

گیرد، حال آنکه  های كوچک و كم مقدار را در برمیدارد كه اعتبار خرد وام ( عنوان می2، ص 1998) 26وجود دارد. سینها

دهند. بنابراین  ای است كه موسسات در چارچوب آن خدمات مالی دیگری را نیز همراه با وام ارائه می مالیه خرد شیوه

انداز، بیمه، خدمات پرداخت، حواله و... را شامل   اعتبار خرد جزئی از مالیه خرد است كه خدمات دیگری نیز مانند پس 

 شود.می

دهی،  پذیری، وامبر اساس تعریف بانک توسعه آسیایی، مالیه خرد ارائه دامنه وسیعی از خدمات مالی نظیر سپرده 

امل رشد  گیرد. اما مهمترین عبیمه، انتقال وجه و دیگر خدمات بانکی به فقرا و كسب و كارهای كوچک آنها را در برمی 

جنبش مالیه خرد، توان بالقوه آن در كاهش فقر بوده است. به نحوی كه بانک توسعه آسیایی آن را به عنوان عنصر حیاتی 

 (. 2000شمارد )بانک توسعه آسیایی، هر استراتژی برای كاهش فقر بر می 

منظور ارائه خدمات به خانوارهای   كند و هم ظرفیت نهادی نظام مالی را بهدر واقع مالیه خرد هم با فقر مبارزه می

دهد. خانوارهای فقیر به طور معمول از چرخه نظام بانکی رسمی به دلیل نداشتن وثیقه و ریسک باال، فقیر، گسترش می

های  شود تا ریسک و هزینه اعطای وام اند. اما در مالیه خرد از ساختارها و اشکال جدید قراردادها استفاده میخارج شده 

 بدون وثیقه كاهش یابد.كوچک و 

كند. این ( مالیه خرد را تدارك خدمات مالی برای افراد كم درآمد فقیر و بسیار فقیر تعریف می8، ص 1999) 27اُترو 

تواند دیگر خدمات مالی  شود اما میانداز و اعتبار میبه طور عمده شامل پس  1999 28خدمات مالی طبق نظر لگروود 

 ت را نیز در برگیرد. مانند بیمه و خدمات پرداخ

كوششی جهت بهبود دسترسی به  "اند: ( مالیه خرد را چنین تعریف كرده 339، ص 2001) 29شراینر و كلمبت

 ."هاهای فقیرِ مورد غفلت واقع شده توسط بانکهای خرد برای خانواده های كوچک و وامسپرده 

وام، بیمه و... برای افراد فقیر روستایی و شهری است انداز، بنابراین مالیه خرد شامل تدارك خدمات مالی مانند پس 

 كه قادر به بدست آوردن این قبیل خدمات از بخش مالی رسمی نیستند. 

 توان معیارهایی كلی را برای تعریف مالیه خرد در نظر گرفت:بدین ترتیب می

 مقدار های خرد و كموام اندازه: •

 های كم درآمد كارآفرینان خرد و خانواده  كاربران هدف:  •

 ارائه انواع خدمات مالینوع خدمت:  •

 
26 Sinha 1998 
27 Otero 1999 
28 Ledgerwood 1999 
29 Schreiner and Colombet 2001 
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 كار و همچنین مصارف اجتماعی مانند هزینه تحصیل و بهداشت و....وتولید درآمد، توسعه كسب كاربرد: •

 ساده، منعطف، آسان و متناسب با شرایط جامعه محلی  ضوابط و شرایط: •

 یلام تامدخ رگید
 هلاوح ،همیب دننام

و هجو

زادنا سپ

درخ تارابتعا

درخ هیلام

 

 های مالیه خرد ها و نوآوریویژگی  .2.2

كند كه هدف آن فراهم آوردن خدمات مالی برای فقرایی به عنوان بانکی برای فقرا عمل می 30یک موسسه مالیه خرد 

،  31های تجاری وجود ندارد. )براندسما و چااولی طریق سیستم بانک  است كه امکان دسترسی به این خدمات برای آنها از 

شوند و این كشورها با (. از آنجا كه موسسات مالیه خرد معموال در كشورهای در حال توسعه ایجاد می 1، ص 1998

ی غلبه بر این هایی نو و جدید را براها و روش مشکالت بسیاری در ارائه خدمات مالی به فقرا مواجهند، موسسات شیوه

 اند، این ابتکارها عبارتند از: مشکالت اختیار كرده 

 های روستا بانک .1

 دهی گروهی اعتماد و وام .2

 هایی با تمركز بر زنان برنامه .3

 پس انداز  .4

  نرخ بهره باال و پایداری مالی .5

 

 32هاي روستابانك .2.2.1

 
30 MicroFinance institute (MFI) 
31 Brandsma, Judith, and Rafika Chaouli 
32 Village Banks 
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را برای آنها مشکل و یا حتی غیر ممکن  مراجعه روستائیان به شعبه بانک در شهر، دریافت وام و پرداخت اقساط آن 

توانند به بانک بروند، بانک به  (. از آنجا كه بسیاری از مشتریانِ مالیه خرد نمی 14، ص 1998كند )براندسما و چااولی ، می

تا  (. بانک روس25، ص 1998است )براندسما و چااولی،  33های روستا تحركرود. بنابراین، ویژگی اصلی بانک سوی آنها می

دهد. این بانک بسته به جمعیت مشتریان آن  نزدیک و یا در میان اجتماعات محلی قرار دارد و به آنها خدمت ارائه می 

دهی در منطقه ممکن است بسیار كوچک باشد و یک مدیر، یک دفتردار، یک حسابدار و بین یک تا چهار كارمند وام

بانکداری روستا، مشتریان تنها مسیری كوتاه را جهت بازپرداخت   (. در نظام61، ص 2001، 34اختیار داشته باشد )رینه 

 شود.ها با سرعت و كارایی بیشتری انجام میكنند. همچنین بازپرداخت وام وام طی می

 4مهمترین ویژگی بانک روستا بکارگیری كارمندان وام است. بسته به تعداد مشتریان در منطقه ممکن است یک تا 

روند تا پیشرفت  هر شعبه بانک روستا وجود داشته باشد. كارمندان وام هر هفته به سطح روستاها میكارمند وام به ازای 

كه كارمند وام  كار مشتریان را مورد بررسی قرار دهند و افراد جدید را به افتتاح حساب و دریافت وام ترغیب كنند. زمانی

(. 71، ص 2001ع وام مشتری جدید اطمینان حاصل كند )رینه، باید از بازپرداختِ به موقمشتریان جدید را پیدا كرد، می

با هدف ایجاد انگیزه برای كارمند وام، وی به نسبت تعداد مشتریانی كه بازپرداخت منظمی دارند، دریافتی بیشتری  

كند  اهم می خواهد داشت. این راهکار موجب ایجاد ارتباط بهتر كارمند و مشتریان شده و زمینه را برای موفقیت بیشتر فر

(. ارتباط مستمر با مشتری، دارای سه كاركرد كلیدی در نظام بانکداری روستایی 25، ص 1998)براندسما و چااولی، 

 است: 

كند و از طریق كار كردن با مشتریان به جای روابط شخصی با روستاییان، كارمندان را از مسایل آنها آگاه می •

های بانکی اهند بود تغییراتی را مطابق با نیازهای روستاییان در فعالیت كار كردن برای آنها، كارمندان قادر خو

 (. 69، ص 2001های خود را افزایش دهند )رینه، ایجاد كنند و به تبع آن بازدهی فعالیت 

كند. روابط كامند وام با مشتری  رابطه مستمر، انگیزه بیشتری را در مشتریان برای بازپرداخت وام ایجاد می •

 شود. اد اعتماد متقابل و دوستانه می موجب ایج

دار یا افرادی كه در بازپرداخت وام  آگاهی از وضعیت مردم برای پرسنل زمینه را برای شناسایی مشتریان مسئله •

؛  1583، ص 1999یابد )مردوچ، دهی بانک كاهش میكند و در نتیجه ریسک وام غیر قابل اعتمادند، فراهم می 

 (.   69، ص 2001رینه، 

های معمولی، بازپرداخت با فاصله چند ماهه  باشند. در بانک های روستا دارای سیستم بازپرداختی متمایز نیز می کبان

(. مشتریان و بانک 1584، ص1999شود. اما در مالیه خرد این فاصله زمانی كوتاه است )مردوچ، از دریافت وام آغاز می

اندازی  كنند، با در نظر گرفتن این فرض كه مشتریان وام را برای راه روستا برنامه بازپرداخت كوتاه مدتی را تنظیم می

كنند، یکی از اهداف بازپرداخت سریع این است كه فقرا را ناگزیر از داشتن یک منبع كسب و كاری كوچک دریافت می

 
33 mobility 
34 Rhyne 2001 
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(.  69، ص 2001رینه، ؛ 1585، ص 1999كار به آن تکیه كنند )مردوچ، ودرآمدی اضافی كند تا در موارد شکست كسب

شود )مردوچ، های دیگری با مقادیر فزاینده به افراد داده میتنها در صورتی كه وام به طور كامل بازپرداخت شود وام 

دالر و قابل پرداخت در مدت بیش   50(. به عنوان مثال اگر وام اول 11، ص 1998؛ براندسما و چااولی، 1585، ص1999

ماه مشتری اثبات كرد كه توانایی بازپرداخت به صورت هفتگی را دارد، وام   6كه پس از از یک سال باشد، در صورتی 

  200دالر و بعدی  150دالر، به دنبال آن وام دیگر به میزان  100شود. این بار وامی به میزان دیگری به وی پرداخت می

بیشتری فراهم خواهد كرد و موسسه را قادر   امنیت موسسات مالیه خردهای كم مقدار برای دالر خواهد بود. شروع با وام

(. عدم پرداخت در زمان 1583، ص 1999كند مشتریان را قبل از دریافت مبالغ باالتری از وام، آزمون كند )مردوچ، می

 (. 1582، ص1999شود )مردوچ، های آینده میسررسید موجب از دست رفتن فوری امتیاز دریافت وام 

های قبلی تغییر دیدگاهی را را در مورد روند رشد اقتصادی  های بعدی به وام بستگی وام وا"كارشناسان معتقدند كه 

طلبد. از سوی تر در این مورد كه رشد، روندی بلندمدت را میكند و دارای شناختی واقع گرایانهدر میان فقرا ایجاد می

گیرندگان ری مالی مورد نیاز برای رشد تدریجی وامپذیگیرنده منجر به انعطاف دهنده و واممدت میان وامدیگر رابطه بلند 

 (.69، ص 2001)رینه،  "آوردها را به شکلی آرام ولی از راهی ایمن فراهم میشود و امکان سود بردن از فرصتمی

كند  های بازپرداخت منظمی را برای مشتریان خود برقرار می ای است كه برنامهموفق، موسسه موسسه مالیه خردیک 

بندی بازپرداخت هفتگی و آگاهی محلی كارمندان بانک روستا، موسسات مالیه خرد را  (. زمان1579، ص1999وچ، )مرد

های افراد بپردازند. به عنوان مثال اگر روز شنبه روز  كند كه از نزدیک به پیگیری بازپرداخت و عدم بازپرداخت قادر می 

شود كارمند وام  بح شنبه وقتی كه بانک روستا باز می تعیین شده جهت بازپرداخت در یک منطقه خاص باشد، ص

فهرستی از همه مشتریانی كه بدهکارند و نیز مبلغ بدهی آنان را در دست دارد. در پایان روز كارمندان وام به سراغ 

عدی تا  های بنظم در پرداخت از وام روند. در اغلب موارد نتایج زود بازده است: مشتریان بیمشتریان بدون پرداخت می

 (.  1578، ص1999شوند )مردوچ، یک سال بعد از بازپرداخت كامل وام جاری محروم می

هایی از ضرورت برخوردار است حتی اگر وام برای یک روز به تاخیر افتاده باشد. علت شکست  گیری چنین سخت 

ای برای مشتریانی موسسات جریمه  ها است. در ایننرمش و مدارا در برابر عدم بازپرداخت  موسسات مالیه خرد،بسیاری از 

ای برای بازپرداخت وام  اند وجود ندارد. و بر این اساس به مشتریان مهلت دوره كه بازپرداخت خود را به موقع انجام نداده 

 (.  20، ص 1998شود )براندسما و چااولی، تاخیری داده می

رداخت منطم، ضروری نیست، چرا كه موسسات كند كه بازپ نرمش و مالیمت این ذهنیت را برای مشتریان ایجاد می

توان از آنها درخواست مهلت كرد. موسسه مالیه خردی كه كنترل ضعیف بر نظام گیر بوده و به راحتی میمالیه خرد آسان

شود هفتگی موجب می ها دارد، از امکان موفقیت بسیار ضعیفی برخوردار است. برنامه بازپرداخت سختگیرانه بازپرداخت 

بدهی مشتریان به بانک به ذهنشان سپرده شود و اگر مشکلی در بازپرداخت دارند به دنبال رفع آن باشند )رینه،  كه 

 (. 71، ص  2001
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تواند آنها پذیری باالی فقرا در مسائل اقتصادی، یک بحران مالی هرچند كوچک میهمچنین، با در نظر گرفتن آسیب

انداز مبالغ باال برای آنها سخت و دشوار بوده و تنها  و رنج بکشاند. لذا پس  را از مسیر زندگی خارج كرده و به گرسنگی

 پذیر است. بازپرداخت وام در اقساط كم مقدار برای آنها امکان

 

 35دهي گروهياعتماد و وام .2.2.2

عموما  (. فقرا 1590، ص1999دهی گروهی، جبران كمبود وثیقه در جوامع فقیر است )مردوچ، ترین هدف وامعمده 

ای ندارند تا به عنوان تضمینی برای بازپرداخت وام مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین، چنین فرضی وجود داشت كه وثیقه

 (.  12، ص 1998پذیر نیستند )براندسما و چااولی، آنها افرادی بانک

دهِی نیست. اما استفاده از ابتکار وام در ابتدا مالیه خرد با این انتقاد مواجه شد كه بانکداری بدون وثیقه امکان پذیر 

تواند به عنوان جایگزینی برای وثیقه به شمار رود  گروهی توسط موسسات مالیه خرد ثابت كرد كه این روش می

 (.  1570، ص 1999؛ مردوچ، 11، ص 1998)براندسما و چااولی، 

شوند داده   می 36اعضای گروه انتخاب نفر كه توسط خود  5ها به گروهی متشکل از دهی گروهی، وام در شیوه وام 

شود كه وظیفه جمع آوری هفتگی اقساط و پرداخت شود. از میان افراد گروه فردی به عنوان مسئول گروه انتخاب میمی

 (.  33، ص 1998آنها به بانک را بر عهده دارد )براندسما و چااولی، 

های بعدی به دو نفر  نشان داد كه توانایی بازپرداخت دارد، وام شود اگر وی اولین وام به یکی از اعضای گروه داده می

شود. های بعدی به طور فوری به دو نفر آخر اعطا میشود و در صورت بازپرداخت، وامدیگر از اعضای گروه پرداخت می

ها بحث  صل از فعالیت نفره به طور هفتگی با كارمندان بانک مالقات دارند تا در مورد پیشرفت كار و نتایج حا 5این گروه 

شود، اما تمامی اعضای گروه عالوه بر خود فرد، مسئول بازپرداخت وام  و گفتگو كنند. در این روش وام به فرد داده می

یابد. اگر یکی از اعضای گروه اقساط خود را  هستند. بدین ترتیب فشار مسئولیت از بانک برداشته و به افراد انتقال می 

 (.  1575، ص 1999شوند )مردوچ، های بعدی محروم میگروه نیز از دریافت وام نپردازد سایر اعضای 

های عملیاتی كمتر همراه است چرا كه  دهی گروهی با هزینههای وامدهنده بکارگیری روش از دید موسسه وام

ندها را به خود آنها  فرآیندهای مورد نیاز برای گزینش، نظارت و ارزیابی مشتریان را كاهش داده و بسیاری از این فرآی

 دهد. گیرندگان را انجام می مانند دستی نامرئی است كه عملیات نظارت و كنترل بر وامدهی گروهی به كند. وام واگذار می

دهی گروهی با دو ویژگی مهم یعنی های ارائه شده توسط محققان نشان داده است كه استفاده از روش وام تحلیل 

های مبادله برای موسسه مالیه خرد )به  ها توسط خود اعضای گروه، ضمن كاهش هزینه تگیتعهد مشتری و ارزیابی شایس 

گیرندگان( دلیل تحمیل بخشی از فرآیندهای عملیاتی مانند انتخاب مشتری، اعتبار سنجی و نظارت بر آنها به خود وام

 موجب كاهش مشکالت ناشی از  

 
35 Group Lending 
36  Peer selection 



: مبانی نظري و تحوالت ماليه خرد 1پيوست    

هاي كارآفرین و آموزش بانك پذیري در زاهدان  طرح تشكيل گروه   

 

104 

 

 انتخاب نامساعد 

 مخاطرات اخالقی 

 اجراییو ضمانت 

 شود. می

دهی گروهی انتخاب همسانان است. در نقاطی مانند روستا كه همه از احوال  های اساسی سازوكار وامیکی از ویژگی

دهی گروه باشند و بدانند كه همه  یکدیگر آگاه هستند، اگر اعضای گروه خودشان یکدیگر را انتخاب كرده، مسئول شکل

هر یک از اعضای گروه هستند، طبعا با افراد همگن به لحاظ نوع ریسک و تعهد، مسئول بازپرداخت وام دریافتی توسط 

كنند. ترس از شوند. و بعد از تشکیل گروه نیز بر فعالیت هم نظارت داشته، یکدیگر را راهنمایی و كمک میهم گروه می

كند. ی در این شیوه عمل میهای حاصل از آن، به عنوان ضمانت اجرایی قواعتباری های اجتماعی و بیاعمال تحریم 

، ص  2004شود افراد همگن و همسان در یک گروه قرار گیرند. )مردوچ و دی آقین، ویژگی تعهد مشترك موجب می

140-137) . 

كند. آنها حتی اگر از روی مهربانی و لطف  مسئولیت جمعی، اعضای گروه را تشویق به یاری رساندن به یکدیگر می

د از ترس حذف فرصت دستیابی به وام بعدی )به علت قصور یکی از اعضا(، ناچار از كمک به یکدیگر این كار را انجام ندهن

ترند در گروه بپذیرند  خواهند و به آنها مطمئن كند افرادی را كه خود میهستند. چنین ساختاری فقرا را تشویق می

مندی آنها از موجب بهره  برند چرا كه گروهمی (. زنان از شیوه گروهی، افزونتر از مردان بهره1570، ص1999)مردوچ، 

، 37كند )پیس كورپز های اجتماعی شده و شرایط حل مسائل مشتركشان توسط دیگر اعضای گروه را فراهم میحمایت

2000 ،46  .) 

دهی گروهی در این كشورهاست. به عنوان مثال،  ساختار روستا در كشورهای جنوب، عاملی كلیدی در پیشبرد وام 

كند. در  خیر در پرداخت وام به این معناست كه مشتری توان مالی ندارد و یا كوتاهی كرده و از پرداخت امتناع میتا

كار هم با خبرند، اگر متوجه شوند كه یکی توانایی پرداخت و شناسند و از كسبروستایی كه همه افراد همدیگر را می

. اگر فرد از روی عمد بازپرداخت وام خود را انجام ندهد، ترس از  آیندندارد، به طور معمول همسایگان به كمک وی می

دهی های وام (. در كنار همه مزیت72، ص 2001ای برای بازپرداخت به موقع توسط اوست )رینه، تحقیر عمومی انگیزه

نیاز به تحقق  برای همه شرایط مناسب نیست بلکه  38گروهی این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد كه وثیقه اجتماعی 

توان انتظار داشت موفقیت (. بنابراین می10، ص 2004، 39درجه باالیی از همبستگی در اجتماع هدف وجود دارد )ژاویر 

هایی كه افراد از یکدیگر اطالعات كاملی  این روش )با ویژگی تعهد مشترك و انتخاب گروه توسط خود اعضا( در محیط

 ماعی یکسانی نیستند مورد تردید قرار گیرد.ندارند یا در موقعیت اقتصادی و اجت

 
37 Peace Corps 2000 
38 Social collateral 
39 Javier 2004 
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یکی دیگر از عوامل كلیدی در بحث اعتماد، ارتباط دوستانه بین كاركنان موسسه مالیه خرد و مشتریان است. از آنجا  

نی با شود. كارمندان وام بعد از صرف مدت زمان طوالای ندارند، وام كامال بر مبنای اعتماد به افراد اعطا می كه آنها وثیقه

مردم روستا قادر به تشخیص توانایی بازپرداخت متقاضیان وام خواهند بود. این روش به حذف مشتریانی كه به طور بالقوه 

 (. 1583، ص1999كند )مردوچ، مسئله دارند كمک می

اما در  گیری در زمان بازپرداخت الزم است ارتباطات فردی برای مشتریان نیز تا حد زیادی مفید است. گر چه سخت

هایی نیز مورد  شود، مالیمتمواردی كه مشتری با حوادث ناگواری چون بیماری و یا مرگ یکی از اقوام نزدیک مواجه می 

گیرد كه خود از وضعیت و شرایط مشتریان مطلع و پذیرش خواهد بود. این موضوع با صالحدید كارمند وام صورت می

كند. مشتریان اطمینان دارند  ارتباط برای مشتریان نیز امنیت ایجاد می (. از سوی دیگر 72، ص 2001آگاه است )رینه، 

شود كه مالیه خرد برای مدت زیادی حامی و همراهشان است و مانند واحدهای اعتباری گذشته به سرعت ناپدید نمی

 (. 15، ص  1997)جانسن و روگالی، 

 

 تمرکز بر زنان  .2.2.3

جوامعی كه در آنها  "كند زنان است. گزارش بانک جهانی تایید میسومین رویه اصلی مالیه خرد تمركز ویژه بر 

  پردازند و از خصوصیاتی چون رشد اقتصادی پایین، دولت ضعیفتبعیض جنسیتی رواج دارد، هزینه بیشتری برای فقر می

 (. 2002، 40)چستون وكان "برخوردارند. و كیفیت زندگی پایین

توان در دو سرفصل كلی مالی و اجتماعی خالصه كرد. از نقطه  ر زنان را میدالیل تمركز موسسات تامین مالی خرد ب 

ای كه كارترند و نرخ بازپرداخت باالتری دارند. مطالعهگذاری محافظهنظر مالی، زنان نسبت به مردان در زمینه سرمایه

نه مورد بررسی وی  درصد زنان در نمو 81( در بنگالدش صورت گرفت، نشان داد كه 1998) 41توسط محبوب حسین 

درصد بوده است. همچنین   74اند، حال آنکه این رقم در مورد مردان هیچ گونه مشکلی در بازپرداخت وام نداشته

خورند گیرنده در بازپرداخت شکست میدرصد مردانِ وام15دهد كه ( در بنگالدش نشان می1995) 42مطالعات خاندكار 

های مشابهی در دیگر كشورها نیز مورد بررسی  اند. نمونهچنین وضعیتی دچار شدهدر حالی كه تنها یک درصد از زنان به 

درصد   92دهد كه بازپرداخت مشتریان زن در بنگالدش ( نشان می1991قرار گرفته است. به عنوان مثال، دیوید هولم )

كنند كه  ( در مالزی بیان می1199) 43درصد بازپرداخت مشتریان مرد بوده است. دیوید گیبانز و اس.كاسیم 83در مقابل 

باید  . (142-143، ص 2004درصد است )مردوچ و دی آقین،  72درصد و برای مردان  95نرخ بازپرداخت برای زنان 

كنند )ژاویر، هایشان بیشتر كوتاهی میتوجه داشت كه مردان بیش از زنان به دنبال فراغتند و بنابراین در بازپرداخت وام 

 (. 11، ص  2004
 

40 Cheston and Kuhn 2002 
41 Mahabub Hossain 
42  Khandker 
43 David Gibbons and S. Kasim 
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(. آنها نسبت به  1579، ص1999تری هستند )مردوچ، ریسک توان گفت كه زنان مشتریان كمدر مجموع میلذا 

كنند و به طور  گذاری میتر سرمایهمردان گرایش به دریافت وام با مبالغ كمتر دارند و پول را در كسب و كارهای ایمن

كارهای زنان به  و(. كسب2002تر باشد )چستون وكان، شان نزدیکگزینند كه به محل زندگی هایی را بر میمعمول شغل

،  2000، 44كنند )گراسموك و اسپینال شان تکیه میطور معمول كوچکتر از مردان است و اغلب به كمک اعضای خانواده

 (. 223ص 

گر این كند. از سوی دیدهی به زنان دستیابی به اهداف اجتماعی را تسهیل میاز نقطه نظر اجتماعی باید گفت وام

شواهد شود. امر به اثبات رسیده است كه اعطای اعتبار به زنان باعث حركت بهتر چرخه اقتصادی در اجتماعات فقیر می

دهند. حال آنکه مردان به كار، درآمد خود را در اختیار خانواده قرار میو قابل توجهی وجود دارد كه زنان موفق در كسب

(.  240، ص 2000دهند )گراسموك و اسپینال، درصد درآمدشان را به خانواده خود تخصیص می  70تا  50طور معمول 

كسب درآمد موفق هستند، بهتر تحصیل كرده و بیشتر تحت حمایت قرار دهد فرزندان زنانی كه در مطالعات نشان می

(. افزایش درآمد زنان اثرات مفیدی چون امکان تحصیل، بهبود سبد 240، ص 2000گیرند )گراسموك و اسپینال، می

 (.  2002غذایی، مراقبت بهداشتی و سالمت، تهیه پوشاك برای فرزندان را به دنبال خواهد داشت )چستون وكان، 

كارهای مربوط به زنان در موارد قابل توجهی نیز با شکست  وهر چند این مساله نیز نباید فراموش شود كه كسب

علت موفقیت  45اش در دانشگاه كرنل (. آنتونیو ژاویر، در رساله235، ص 2000شود )گراسموك و اسپینال، مواجه می

 دهد:كمتر كسب و كار زنان نسبت به مردان را چنین شرح می

كارهای زنان نسبت به مردان است. زنان بیشتر در اموری  وای ناشی از تفاوت بازده متوسط كسباین مساله تا اندازه"

های مردان مانند  شوند كه بازده كمتری نسبت به فعالیتچون تولید مواد غذایی، آرایشگاه، خیاطی و... مشغول به كار می

تعمیر تولیدات چوبی و آهنی و.... دارند. دلیل دیگر بازدهی كمتر فعالیت زنان  تعمیر اتومبیل، خرده فروشی، ساخت و 

دهند حال آنکه مردان خارج از  كارهای كوچکشان را در خانه تشکیل میونسبت به مردان این است كه اكثر زنان كسب 

ر زنان بستگی به تقاضایی دارد كه در  اند، اما كاتری از مشتریان در ارتباط كنند. لذا مردان با حجم وسیعخانه فعالیت می

 (.26، ص  2004)ژاویر،  "شودشان ایجاد میمحدوده محل زندگی

بعضی مشکالت كه كارآفرینان زن با آن مواجهند ناشی از تبعیض اجتماعی و نیز انتظاری است كه از زنان برای 

(. با وجود این 2002؛ چستون وكان، 235ص  ،2000داری و نگهداری از فرزندان وجود دارد )گراسموك و اسپینال، خانه

دهند و بسیاری از موسسات مالیه خرد به صورت ها، زنان حجم كثیری از مشتریان مالیه خرد را تشکیل میدشواری 

 (. 19، ص  1998انحصاری بر كارآفرینان زن تمركز دارند )براندسما و چااولی،  

 

 انداز پستوجه ویژه به   .2.2.4

 
44 Grasmuck and Espinal 2000 
45 Cornell University 
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نحوی  تاكید بیشتری شد به  1990انداز بویژه از اوایل دهه لی مستقل از اعتبار، بر پس در میان انواع خدمات ما

نامد. نکته مهم این است كه  می  "نیمه فراموش شده مالیه خرد"آن را   46( به نقل از رابرت فوگل2001كه رابینسون )

مالیه خرد، دارای مزیت است. تحرك دادن به انداز هم از دید متقاضی و هم از دید موسسات ارائه دهنده خدمات پس

ای به رسد، اول اینکه این كار یک منبع سرمایههای مالیه خرد به دالیل مختلفی منطقی به نظر میانداز در برنامهپس

و در  گیرندگان فردا هستند گذارانِ امروز وام آورد. دوم اینکه سپردهدهی مجدد به وجود میطور نسبی ارزان را برای وام 

 (.1999شود )مردوچ،ای طبیعی از مشتركان منجر میانداز، به ایجاد مجموعه نتیجه برنامه پس 

های غربال و نظارت بر مشتریان تواند باشد و هزینهانداز داوطلبانه منعکس كننده رفتار اعتباری افراد نیز می پس 

آنکه همه افراد، دارای شرایط مناسب برای  ( ضمن 2001، 47دهد )بات و تنگ را برای موسسه مالیه خرد كاهش می 

( لذا ارائه خدمات  2002انداز و تشکیل دارائی هستند )فوندرلیک و شراینر دریافت اعتبار نیستند. اما همه خواهان پس 

تواند دامنه گسترش موسسات مالیه خرد را افزایش دهد  اندازهای خرد و كوچکِ افراد فقیر میآوری پس ای و جمعسپرده 

 (.  2001ت و تنگ ،)با

انداز دارند اما شواهد مربوط به عملکرد  اگر چه تصور عمومی بر این بود كه خانوارهای فقیر تمایل كمی به پس 

،  1998 48انداز دارند ) سیبل و پاروسیببرخی از موسسات مالیه خرد نشان داد خانوارهای فقیر نیز تمایل زیادی به پس

النکا بنام  ای در سری انداز كردن دارا هستند. برای مثال برنامه ل توجهی را برای پس( و همچنین ظرفیت قاب1999مردوچ،

كنند )هولم و موسلی انداز استفاده می نشان داد كه فقیرترین مشتریان، بیش از خدمات اعتباری از خدمات پس  3ساناسا

 449داز فقرا به نقل از هرناندو دسوتوان( برای نشان دادن ظرفیت پس2001(. رابینسون )2002، متین و دیگران 1996

 توانند سرمایه جدید تولید كنند: هستند یعنی نمی  5"سرمایه مرده"هائی دارند كه نوعی گوید كه فقرا دارائی می

  –اندازهای فقرا در واقع بسیار زیاد است كنند. ارزش پسحتی در فقیرترین كشورها، افراد فقیر پس انداز می"

برابر   55تاكنون. برای مثال در مصر ثروت انباشته شده فقرا  1945ای خارجی سراسر جهان از سال چهل برابر كمک ه

های مستقیم خارجی ثبت شده در این كشور بود. در هائیتی به عنوان فقیر ترین كشور در آمریکای  گذاری كل سرمایه

جی بود كه از زمان استقالل هائیتی از فرانسه در  های خارگذاری برابر سرمایه 150های فقرا بیش از التین مجموع دارائی

 كنند:  های غیر مولد و ناكارائی نگهداری می در آن كشور انجام شده بود. اما آنها این منابع را به شکل  1804سال 

 هایی بنا شده كه حقوق مالکیت آنها به درستی ثبت نشده، هایی كه بر زمین خانه

 
46 Robert Vogel 

47 Bhatt and Tang   
48 Seibel and Parhusip 
49 Heranando De Soto 
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 ریف نشده، كسب و كارهای فردی با تعهدات تع

 توانند آنها را در نظر اول مشاهده كنند. ها نمیگذاران و واسطه هایی كه سرمایهیا صنایع موجود در مکان 

توانند آماده تبدیل شدن به ها نمیها بدرستی و كفایت مستند نشده، این دارایی از آنجا كه حقوق این دارایی

دایره محدود تجارت محلی كه مردم یکدیگر را شناخته و به هم اعتماد دارند توانند خارج از سرمایه باشند و نیز، نمی

یابند تا به عنوان وثیقه برای دریافت وام مورد استفاده قرار گیرند و  مورد مبادله قرار گیرند. در همین حال امکان نمی

، 2001، نقل شده در رابینسون 6-5، صص2000ها قلمداد شوند ) دوسوتو،گذاری توانند به عنوان سهام در سرمایهنمی

    "(.  233ص 

تواند مزایای بسیاری را به طور مستقیم برای خانوارهای  كند كه تحقق پس انداز می( تشریح می1999مردوچ ) 

هایی تشکیل دهند كه از آن به عنوان وثیقه استفاده كنند. آنها شوند دارایی كم درآمد به وجود آورد. این خانوارها قادر می

شوند  توانند ذخایری ایجاد كنند كه برای كاهش نوسان در مصرفشان در طول زمان از آن بهره گیرند و نیز قادر مییم

دهندگان مراجعه كنند )مردوچ، هایشان را خود، تامین مالی كنند به جای اینکه مجبور شوند به اعتبارگذاری سرمایه

خود را در محلی نگهداری كنند تا برای مصارف اضطراری بکار گیرند  انداز (. عالوه بر این فقرا نیاز دارند پس1999

 (.  2004، مردوچ و آرمنداریز دی اقیون2002)فوندرلیک و شراینر 

انداز و اعتبار  انداز فقرا از شواهد مربوط به موسسات چرخشی پس اكثر محققان در ارتباط با تمایل و نیاز به پس

، اشکال  2001(. )رابینسون 2001، رابینسون 2000كنند )راثرفورد استفاده میدر كشورهای مختلف بویژه توسط زنان 

اندازهای غیررسمی فقرا و مزایا و عدم مزیت های آنها را تشریج كرده است (. برای نمونه مطالعات در اوگاندا مختلف پس 

ر افزایش یابد. در رواندا نیز وجود  انداز تا سه برابانداز مطمئن موجب شده میزان پسنشان داده است كه دسترسی به پس

با افتتاح تعداد نیم میلیون   2001كردند، در سال این خدمات باعث شده افرادی كه پول خود را در بالش نگهداری می

(. در واقع  25،ص 2006میلیون دالر پول وارد چرخه اقتصاد كنند )هلمز،  40انداز كوچک، میزان فقره حساب پس

انداز غیررسمی خود را به صورت رسمی آورند كه افراد فقیر، اشکال پسین امکان را فراهم می موسسات مالیه خرد ا

اندازهای غیررسمی از مزایای امنیت باالتر، بازدهی بیشتر و دسترسی به وجوه انداز رسمی نسبت به پستبدیل كنند. پس

گیری از یک  نابراین موسسات مالیه خرد با بهره( ب 1998، سیبل و پاروسیب  2002نقد برخوردارند )فوندرلیک و شراینر 

 اندازهای مشتریان خود را جذب كنند. یا تمام این مزایا قادرند پس 

، گذاری پیش بینی نشدههای سرمایهكند، اضطرارها و فرصت ( تحلیل می2001همان طور كه رابینسون ) 

فرزندان، خرید خودرو و مسکن، تعهدات اجتماعی و  های بلندمدت، آموزش گذاری مدیریت جریان نامنظم درآمد، سرمایه

اندازها به شکل غیررسمی در قالب پول نقد، طال، انداز توسط فقرا هستند. این پس ها و ... دالیل انجام پسمذهبی، جشن 

تواند با ارائه خدمات شود كه میانداز و اعتبار، غالت وحبوبات و ..... انجام میزمین، حیوانات، موسسات چرخشی پس
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های    گذاری توسط موسسات مالیه خرد به شکل رسمی مبدل شود. كاهش ارزش حساب ای جاری و سرمایهسپرده

های ترین موارد عدم مزیتپذیر از مهمانداز بدلیل تورم، هزینه مبادالتی باال، و ریسک ورشکستگی موسسه سپرده پس

انداز از سوی موسسات مالیه خرد      شوند. لذا ارائه خدمات پسكننده قلمداد میانداز انداز غیررسمی از نگاه پسپس

 انداز غیررسمی فقرا را رسمی كرده و جایگاهی امن برای آن فراهم آورد.تواند پسمی

 از سوی دیگر پس انداز در ایجاد پایداری و خودگردانی مالی برای موسسات مالیه خرد نیز مفید است. در واقع  شرط 

پایداری مالیه خرد در بلندمدت، ایجاد ساختار نهادی مالی است كه قبل از مصرف منابع و اعطای تسهیالت بتواند در  

نخست پس  "های مالیه خرد، پیگیری نگرش جذب منابع و پس اندازها موفق باشد. در واقع نکته مهم در طراحی سازمان

های گوناگون موسسات مالیه خرد در كشورهای مختلف آفریقایی مونه( با بررسی ن1999) 50است. اوتارا و دیگران "انداز

آوری پس انداز و سپس مصرف آن بوده است موفقیت بیشتری در دهند كه در مواردی كه تاكید ابتدا بر جمعنشان می

های مشتریان و  انداز، هم برای پاسخگویی به نیازافزایش دسترسی و پایداری مالی حاصل شده است. بنابراین تکیه بر پس

 هم برای پایداری و خودگردانی  مالی موسسات مالیه خرد، ضروری است. 

 

 51نرخ بهره باال و پایداری مالی  .2.2.5

های  پنجمین ویژگی خاص مالیه خرد، نرخ بهره باالی آن است. بحث زیادی در مورد كارایی نرخ بهره باال در برنامه

كند، و بخش  سان، نرخ بهره باال فقرا را از وام گرفتن دلسرد و مایوس می مالیه خرد وجود دارد. به باور برخی از كارشنا 

رود؛ هر چند  كاری موفق باشند( بدین وسیله از بین میواندازی كسبقابل توجهی از سودشان )در صورتی كه قادر به راه 

 (.  1576، ص1999كه تاكنون هیچ پژوهشی قادر به اثبات این ادعا نبوده است )مردوچ، 

  99توانند حتی با وجود نرخ بهره باال، نرخ بازپرداختی در حدود اساس آمارهای موجود، موسسات مالیه خرد می بر

كند تا بتوانند  (. نرخ بهره باال افراد را تشویق به تالش و كار بیشتر می 1998، 52درصدی داشته باشند )مک نلی و دانفورد 

تر به طور معمول نرخ موفقیت بیشتری را برای افراد به همراه  كنند. كار پرتالش عالوه بر بازپرداخت وام، سودی نیز كسب 

ها به صورت هفتگی و با مقدار كم بازپرداخت شوند، چندان هم برای وام دارد. از سوی دیگر نرخ بهره باال زمانی كه وام 

،  1998نیز الزم است )براندسما و چااولی، ساز نخواهد بود. نرخ بهره باال برای پایداری موسسات مالیه خرد گیرنده مشکل 

 (.  1ص 

درصد   5دهد كه تنها یک درصد از موسسات مالیه خرد به طور كامل پایدار هستند و تنها ها نشان می برخی بررسی 

ها  هدهد كه تعداد كثیری از موسسات مالیه خرد به یارانقابلیت رسیدن به مرحله پایداری مالی را دارند. این آمار نشان می

 
50 Ouattara et al. 
51 Financial Sustainability 
52 McNelly and Dunford 1998 
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(. مارگارت رابینسون از پیشگامان بحث مالیه خرد و نویسنده كتاب 1587، ص1999و كمک دولتی تکیه دارند )مردوچ، 

 دهد: انقالب مالیه خرد، در مورد تکیه بر كمک هزینه چنین نظر می

نرخ بهره باال   انداز،فرض كنید تنها هدفی كه به دنبالش هستیم، ماكزیمم كردن سود برای فقراست. با این چشم"

تواند بخش  دهد كه تنها میهای مالی مستقیم، حجم محدودی را تشکیل میقابل قبول است. در اغلب كشورها حمایت 

كوچکی از خانوارهای فقیر را تحت پوشش قرار دهد. موسسات مالیه خرد برای اینکه بتوانند به تعداد بیشتری از فقرا  

های بازار تجهیز كنند و این ممکن نخواهد شد  ی از تسهیالت بانکی را در نرخ خدمت رسانی كنند باید حجم قابل قبول

توانند حجم  های آنها تامین شود میای را تعیین كنند كه هزینه را بپوشاند. در صورتی كه هزینهمگر آنکه آنها نرخ بهره

 (. 33، ص  2001)رابینسون،  "بیشتری از مشتریان را پوشش دهند

نیاز دارند كه با   موسسات مالیه خرداما تمام  یی یک موسسه مالیه خرد، پایداری مالی استهر چند كه هدف نها

 تواند از  هزینه آغاز كنند. كمک هزینه می  كمک 

 خیرین شخصی 

 كمک دولتی  

 و یا  

 موسسات خصوصی دریافت شود. اما این مبلغ باید مستمر و قابل اتکا باشد. 

های های ابتدایی فعالیت، موسسه مالیه خرد به میزان قابل توجهی به كمک هزینه وابسته است تا هزینهدر سال

یست كه مشتریان  ها را جبران كند. سود كم بدین معنا نعملیاتی باالی خود و نیز سود كم ناشی از بازپرداخت وام 

هایش مشتری هنوز به اندازه كافی برای پوشش هزینه موسسهكنند بلکه نشانگر آن است كه هایشان را بازپرداخت نمیوام 

ندارد. بسیاری از موسسات مالیه خرد به منظور ارائه نرخ بهره پایین به مشتریان و وجود یک پشتیبان مالی در حوادث و 

 (.  1591، ص 1999اند )مردوچ، به كمک هزینه را به طور ثابت و همیشگی پذیرفته  های اقتصادی، وابستگیشوك

گرچه وابستگی به یارانه، خود نوعی ریسک است، زیرا در صورت قطع ناگهانی كمک مالی، موسسه ورشکست خواهد  

د كه به وجوه انموسسات مالیه خرد آموخته"(. در تحقیقات بانک جهانی آمده است كه 1592، ص 1999شد )مردوچ، 

،  1998)براندسما و چااولی،  "توانند وابسته باشندكمک هزینه دولت و خیرین به عنوان منبعی پایدار در بلندمدت نمی

 (. 2ص 

،  1999ای است كه به پایداری مالی رسیده باشد )مردوچ، توان گفت موسسه مالیه خرد موفق موسسهدر مجموع می

 شود: ق حاصل می(. این پایداری از چهار طری1592ص

 نرخ بهره باال  .1

 تعداد مشتریان زیاد  .2

 انداز باال  پس  .3

 های عملیاتی پایین هزینه  .4
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ها استوار شده است )براندسما و  طبیعت مالیه خرد بر نرخ بهره باال جهت جبران مبالغ كوچک و متوسط وام

كنند و چندین هزار  درصد تعیین می 40-60(. موسسات مالیه خردِ پایدار، نرخ بهره را در محدوده 1، ص 1998چااولی، 

های مالیه خرد در  برنامه"دارد كه بانک جهانی در مورد مالیه خرد چنین عنوان می 1998مشتری دارند. گزارش سال 

وام گیرنده   5000-10000اند كه حداقل به شرق آسیا و شمال آفریقا كه به طور نسبی پایداری مالی دارند نشان داده

 (. 3، ص 1998)براندسما و چااولی،  "نیاز است

ها به حدی كوچکند كه موسسات مالیه خرد سودی بسیار كمی را از وام هر فرد  حتی با نرخ بهره باال مبالغ وام 

دالر   5000ساله، درصد یک 10هره هزار دالری با نرخ ب 50آورند. در حالی كه یک بانک معمولی از یک وام به دست می

كند.  دالر كسب می 20درصد ساالنه، تنها  40دالری با بهره  50آورد، یک موسسه مالیه خرد از یک وام سود بدست می 

(. مضاف بر  22، ص 1998تواند از طریق تعداد زیادی از مشتریان بدست آید )براندسما و چااولی، بنابراین، سود تنها می

 (. 61، ص 2001ست كه هزینه عملیاتی در حد كمینه نگاه داشته شود. )رینه، این، نیاز ا

آل این است كه خود فقرا را  باید تا حد امکان كارمند تمام وقت كمتری داشته باشد و ایدهیک موسسه مالیه خرد می 

 های خود را نیز كاهش دهد. هزینهآموزش داده و به استخدام درآورد تا عالوه بر اینکه برای آنها شغلی فراهم آورده باشد،  

 

 مالیه خرد رویکردی بر كاهش فقر   .3

گذاری پایین تشکیل شده است. مالیه خرد ابزاری مهم برای انداز پایین و سرمایهدور باطل فقر، از درآمد پایین، پس

های كم درآمد به  (، اغلب موسسات به خانواده 1، ص 1996رود. طبق نظر هولم و موسلی )شکستن این دور به شمار می 

توانند  نگرند، حال آنکه در صورت تزریق مالیه خرد به شکل سرمایه، آنها میانداز میعنوان افراد بسیار ناتوان از منظر پس

گذاری باالتر را رقم زنند. هرچند كه سرمایه تنها یکی از عوامل مورد نیاز برای یک درآمد باالتر، پس انداز باالتر و سرمایه

 ر است.وكا كسب

شان در فراهم آوردن وثیقه  های حمایتی، فقرا اغلب به علت عدم تواناییهای حاصل از تجارب طرح بر اساس آموخته

دهد. در بسیاری مناسب، از خدمات مالی محرومند. این محرومیت آنها را به اعتبارات بخش غیررسمی سوق می

كنند های بهره باال را اخذ می ندگان محلی قرار دارد كه نرخدهمكشورهای در حال توسعه، بخش غیررسمی تحت تسلط وا 

 (. 6، ص 1998، 53یابد )هاپر كه اغلب فقرا در بازپرداخت آن ناتوانند و لذا بدهی آنها نسل به نسل انتقال می

خرد،  های اعتبار مستقیم دولتی و سپس از طریق مالیه در نتیجه، تدارك خدمات مالی رسمی ابتدا از طریق برنامه 

به این سو بوده است. در مورد كاربرد گسترده   1970های توسعه از دهه ابزاری مهم جهت كاهش فقر در استراتژی 

 
53  Harper 
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تواند  خدمات اعتباری به عنوان ابزاری جهت كاهش فقر، الزم است بدانیم كه چرا و چگونه تدارك خدمات مالی می

 (.105-108، صص 1996؛ هولم و موسلی، 13، ص  1995، 54معیشت فقرا را تحت تاثیر قرار دهد )هولکومبه 

گیری آن و این كه فقرا چه كسانی هستند،  ای دارد. در ارتباط با مفهوم فقر، اندازهفقر علل پیچیده و چندگانه

ای رو به رو هستند. های اجتماعی و حرفه های مالی، با فقر توانمندی مباحث بسیاری وجود دارد. فقرا عالوه بر محرومیت 

اند. های الزم جهت ارتقای سطح معیشت خود مواجههایی در زمینه دسترسی به دانش، آموزش و مهارتها با محدودیتآن

توانند منابع و خدمات مورد نیازشان را فراهم كند، ای كه میآنها به طور معمول به بازارها و موسسات دولتی و اجتماعی

 (. 19، ص  2006، 55های درآمدزا رو به رو هستند. )ماتووو فرصتدسترسی ندارند. و با محدودیت دسترسی به 

دانند و معتقدند دیگر اشکال محرومیت را نیز           (، فقر را تنها فقر مادی نمی105، ص 1996هولم و موسلی )

ناتوانی در رنجند نیز از  ها و ضعف و گیرد، و ارائه خدمات مالی برای آنانی كه از مشکالت اجتماعی، جداییدر برمی 

 ضرورت باالیی برخوردار است. 

كه به فقر جهانی اختصاص داشت، دو راه اثرگذاری خدمات مالیه خرد بر فقر   2000و  2001گزارش توسعه جهانی 

یه در  های اقتصادی افراد فقیر را از طریق بکار انداختن سرماتواند فعالیت را تعیین كرده است؛ اول این كه مالیه خرد می

 شود. نامیده می 56های شغلیِ سودآور، تقویت كند. این اثر، اثر زایشی درآمدفرصت 

های  تواند به خانوادهاست كه بر پایه آن، در دسترس بودن خدمات مالی می 57پذیری دومین اثر مالیه خرد، اثر آسیب

هائی مانند، بیماری، فرار  اجهه با شوكپذیریشان در موشان را بهبود بخشد و آسیبفقیر كمک كند كه مدیریت ریسک

-115، صص 1996؛ هولم و موسلی، 74، ص 2000درآمد، نوسانات قیمت یا بالیای طبیعی كاهش یابد )بانک جهانی، 

105  .) 

اند، با این حال دو رویکرد متفاوتند. اثر زایشی درآمد بر انتقال  هر چند هردو مسیر در كاهش فقرِ درآمدی اثر بخش 

-های سرمایهاز یک موقعیت پایدار زیر خط فقر به یک وضعیت پایدار باالی خط فقر، از طریق فراهم آوردن وام  خانواده

پذیری كه به عنوان اثر كاهش نوسانات درآمدی یا كاهش چشمگیر در درآمد  گیری كرده است. اثر آسیب ، هدفگذاری 

كند. اثر مطلوب این  انداز عمل میطراری و طرح های پسهایی برای مصارف اض وسیله عرضه وامشود بهنیز شناخته می 

 مشهود است. 2ها در نمودار دیدگاه

 

 اثر زایشی درآمد و آسیب پذیری مالیه خرد  -2نمودار 

 
54 Holcombe 
55 Matovu 
56 income-generating effect 
57 vulnerability effect 
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 107، ص 1996ماخذ: هولم و موسلی، 

 

آورد    كند كه تدارك وام از آنجا كه خوداشتغالی را فراهم میتایید میشواهد حاصل از مطالعات موردی مختلف 

تواند درآمد افراد فقیر را افزایش داده و گذشته از آن به انتقال تعداد زیادی از فقرا به سطوح باالی خطوط فقر رسمی می

ک راكیات اندونزی هستند. هر  های مشهور این مدل، گرامین بانک بنگالدش و واحدهای روستایی بان منجر شود. نمونه

اند  گیرندگان قادر نبوده چند این مسئله نیز مشاهده شده است كه بعد از یک افزایش ابتدایی درآمد، بسیاری از قرض

-های سرمایههای اخیر بیشتر روی تدارك وام درآمدشان را در بلندمدت به طور مداوم افزایش دهند. مالیه خرد در سال 

 (.  9، ص 1997؛ جانسون و روگالی، 23، ص 1999است. )ماركوس، پورتر و هارپر،   گذاری تمركز كرده

اثر زایش درآمد  -الف  

اثر آسیب پذیري  -ب  
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كند و به دنبال آن، شغل و یا توسعه شغل ایجاد خواهد شد، با وجود شغل نیز  مالیه خرد، عامل سرمایه را فراهم می

، با افزایش درآمد و با ارتقای  یابد و از آنجا كه درآمد یکی از متغیرهای سنجش فقر استدرآمد ایجاد و یا افزایش می

سطح درآمد درصورتی كه این میزان افزایش باعث انتقال فرد از یک سطح درآمدی زیر خط فقر به سطح درآمدی باالی  

های تواند به فقرا كمک كند تا بر محدودیت توان گفت مالیه خرد میاین خط شود، موجب كاهش فقر خواهد شد. لذا می

 كه خود، گواهی بر وجود رابطه علّی میان فقر و مالیه خرد است. شان غلبه كنند مالی
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های حاصل از مرور مبانی نظری و تحوالت مالیه خردبندی آموخته جمع  .4

اههنیزه ندرك لقادحكینکت

زادنا سپ رب هژیو دیكاتاوتحم

رازاب حطس رد هرهب خرن

 یعامتجا یاهنامزاس اب درخ هیلام تاسسوم یراکمهیتالیکشت یریگ تهج

نانز رب هژیو دیكاتیریگ تمس

یهورگ یهدماو شور

هدنهداقترادرکیور

یگتفه تخادرپزاب
یهیبنت و یقیوشت یاههمانرب یارجا

درخ هیلام نایرتشم اب نادنمراك رمتسم طابترا

ماو تخادرپزاب رد یریگتخس لامعا

ارجا

اضعا دوخ طسوت هورگ یاضعا باختنایهدنامزاس یساسا تاهجوت
 رورم زا لصاح

یرظن ینابم

اهنآ یاهزاین اب اههمانرب ندرك بسانتم و ریقف دارفا یاهزاین تخانشیریگ تهج

نانز یارب مزال یاهتراهم ندروآ مهارف

مك ریداقم اب راك عورش

دهد. رویکرد مالیه  هایی را به ما هدیه می مطالعه مبانی نظری ساختار كلی مالیه خرد را برای ما روشن و آموزه  
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ها، نکات اجرایی، محتوایی و ... از جمله این موارد است. این ساختار  گیری ها و سمتگیری خرد، روش كلی، جهت

 ها عبارتند از: پذیری است. این آموزه كلی  راهنمای ترسیم مسیر و نقشه راه اجرای یک طرح بانک

 

های فقرا به جانشینی حمایت از آنها است. بر اساس رویکرد برگزیده مالیه خرد، ارتقای توانمندی  رویکرد: •

دهنده اصلی آنها از فقر خودشان نگرش مالیه خرد، فقرا خود سازنده زندگی خود بوده و در واقع نجات 

 قر نجات دهند. های خود را بکار گیرند تا خود را از فها و توانمندی هستند. آنها باید قابلیت

 

برد، این روش ضمن دهی گروهی را به عنوان جایگزینی برای وثیقه بهره می: مالیه خرد از روش وام روش •

های بانکی و افزایش وفاق و سرمایه اجتماعی را به همراه آورد و به نوعی از  رفع مشکل وثیقه، كاهش هزینه

 دهد.  قرا را نیز افزایش می های فطریق افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی، قابلیت

 

های از آنجا كه خدمت رسانی به زنان در دستیابی به اهداف اجتماعی موثرتر است، برنامه گیری:سمت •

 اند كه مشتریان هدف خود را زنان قرار دهند. اند و اغلب سعی كردهای بر زنان داشتهمالیه خرد تمركز ویژه

 

ها با نیازهای آنان  افراد فقیر سعی در متناسب كردن برنامه  مالیه خرد با شناخت نیازهای  گیری:جهت •

ها با فرهنگ و های مقدماتی، مالی، مدیریت كسب و كار، هماهنگ سازی برنامهدارد، فراهم كردن آموزش

سنت خاص منطقه از جمله این موارد است. مالیه خرد همچنین برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای زنان 

 كند.های مدیریتی را فراهم می، برای آنها امکان دسترسی آنان به بازار و كسب مهارت در كسب و كارشان

 

-ها در مالیه خرد به نحوی است كه افراد هر گروه توسط خود اعضا انتخاب می: سامان گروه سازماندهی •

گروه انتخاب كنند كه بیشترین شود كه افراد كسانی را به عنوان هم شوند، خود انتخابی اعضا باعث می

 اعتماد را به آنها داشته و با آنها همبستگی و وفاق بیشتر دارند. 

 

های مالیه خرد موانع بسیاری وجود دارد، لذا این موسسات با سازی طرحدر پیاده گیری تشکیالتی:جهت •

 كنند تا بر مشکالت فائق آیند. های اجتماعی همکاری و همیاری میدیگر سازمان

انداز  های مالیه خرد بر پسانداز حتی در مقیاس خرد، برنامهبا توجه به نیاز فقرا برای انجام پس محتوی: •

های فقیر این امکان را  انداز به خانواده تاكید خاصی دارند. وجود یک مکان امن، مناسب و مطمئن برای پس

هایی بپردازند كه  آیند و به تهیه داراییشان را بهتر مدیریت كنند، از عهده مخارج بردهد كه نقدینگیمی
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ممکن است سرانجام به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر مالیه خرد با هدف تشویق 

 كند. تر نرخ بهره در سطح بازار از مشتریان اخذ میمشتریان به تالش و كار بیشتر و سخت

 

های دولتی، الزم نیازی از كمک هزینه داری مالی و بییابی به پایموسسه مالیه خرد برای دست تکنیك: •

كنند كارمند تمام وقت های عملیاتی خود را در حد كمینه نگه دارد. بدین منظور آنها سعی میاست هزینه

 ها از خود فقرا استفاده كنند.كمتری داشته باشند و برای كاهش هزینه

 

های خود بکار  بیشتر راهکارهایی را در اجرای طرحموسسات مالیه خرد جهت دستیابی به موفقیت  اجرا: •

  :اندبسته

o های تشویقی و تنبیهی،  ارتباط مستمر با مشتریان مالیه خرد، اجرای برنامه 

o   ،شروع كار با مقادیر كم 

o گیری در بازپرداخت وام  بازپرداخت هفتگی و اعمال سخت 

مستمر با مشتریان در ارتباط هستند و از  از جمله این موارد است. كارمندان وام به طور منظم و 

سازد كه از مسائل و  كنند. این ارتباط، كارمندان را قادر میمشکالت و عملکرد آنها اطالع كسب می

مشکالت مشتریان آگاه شوند و بتوانند تغییرات الزم را مطابق با نیازهای مشتریان در سیستم بانکی 

لکرد بانک افزایش خواهد یافت. این امر همچنین باعث  عم ایجاد كنند و به این ترتیب بازدهی 

 شود. شناسایی مشتریان كم ریسک و پر ریسک جهت ادامه ارتباط می

های تشویقی و نیز  مالیه خرد به منظور افزایش تعهد افراد به بازپرداخت منظم، از برنامه 

 كند. تنبیهی استفاده می

o  در زمان مقرر بازپرداخت انجام داده باشند، اعطای وام با مقادیر فزاینده به گروهی كه 

o های ثانویه در صورت عدم بازپرداخت یکی از اعضای گروه،  محرومیت كل گروه از اعطای وام 

 از جمله این راهکارهاست.  

انداز مبالغ گیرد، زیرا كه پس انداز صورت میدر مالیه خرد شروع كار با مقادیر كم وام و پس

دشوار و در عوض بازپرداخت وام در اقساط كم برای آنها امکان پذیر است. این  باال برای فقرا سخت و

سازد، مشتریان را قبل از اینکه مبالغ كند و موسسه را قادر میامر برای بانک نیز ایجاد امنیت می

قدار  مباالیی وام دریافت كنند مورد آزمون قرار دهد. از آنجا كه بازپرداخت وام برای فقرا در اقساط كم 

شود. های مالیه خرد بازپرداخت به صورت هفتگی و در مقادیر كم انجام میپذیر است، در برنامه امکان

كند. مالیه خرد همچنین جهت ایجاد تر میتر و سبکها را برای فقرا كم محسوساین امر پرداخت
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زیرا كه بازپرداخت منظم  آورد گیری به عمل میپذیری در افراد، در بازپرداخت به موقع افراد سختنظم

 كند.در موعد مقرر روحیه نظم پذیری افراد را تقویت می
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 های سیاستی گیری و توصیه نتیجه .5

ای نامطلوب هستند. به همین دلیل یافتن ها همواره خواهان كاهش و یا رفع كامل فقر به عنوان پدیده دولت 

های علمی برای میالدی تالش  70های اصلی آنها بوده است. از دهه دغدغهراهکار مواجهه با آن همواره یکی از 

 سازی مناسب از فقر آغاز شد. كه در نهایت منجر به تغییر نگرش از فقر درآمدی به فقر قابلیتی شده است.مفهوم

 كند:، سه رویکرد مهم در تعریف فقر را متمایز می1997گزارش توسعه انسانی سال 

 )فقیر فردی است كه درآمدش كمتر از خط فقر تعریف شده باشد(رویکرد درآمدی 

 رویکرد نیازهای اساسی )فقیر فردی است كه قادر به تامین نیازهای اساسی حداقلی برای زندگی نباشد(     

 ها باشد( های اساسی برای انجام كاركردها و فعالیت رویکرد قابلیتی )فقیر فردی است كه فاقد قابلیت

های افراد فقیر، به منظور افزایش توانمندی آنها در حوزه نیازهای اساسی در دستور  حاضر ارتقای قابلیت در حال  

 كار بسیاری از كشورهای جنوب قرار دارد. 

بانک جهانی با بررسی چند دهه تجربیات كشورها در زمینه راهبردهای موفق كاهش فقر، این راهبردها را شامل 

 داند:سه محورِ زیر می

 ها  بود فرصت به

 تسهیل توانمندسازی 

 و افزایش امنیت 

 این سه محور دارای رابطه مستقیم و مکمل با یکدیگرند. 

كند. اما باید پیش از آن فرد فقیر توانمند شود، ها زمینه را برای ارتقای سطح زندگی فقرا فراهم میبهبود فرصت 

شکل نگرفته و مشاركتی در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی  ها در اوچرا كه به دالیل مختلف مهارت استفاده از فرصت

جاری در جامعه نداشته است. بدیهی است دستیابی به این مهم نیاز به زمان داشته و متاثر از شرایط محیطی و بروز  

نی نیز پذیری فقرا در برابر این نوسانات پیراموها و نوسانات اقتصادی است. ضروری است ضمن این فرآیند، آسیب شوك

 كاهش یابد.

های درآمدزا را همراه با  اند كه فرصت های ضد فقر آنهایی بوده بر پایه تجربیات موجود، موثرترین استراتژی 

ها افزایش یابد. یکی از مهمترین  گیری از فرصت اند. تا بدین واسطه قابلیت فقرا برای بهره خدمات اجتماعی خلق كرده 
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اقتصادی، سرمایه )فیزیکی، مالی و انسانی( است كه عموما فقرا فاقد مقدار كافی از آن   منابع ایجاد كننده فرصت در نظام 

ترین جنبه كمبود سرمایه، در حوزه  باید معطوف به رفع همین نقیصه باشد. شاخصها، میگذاری هستند. بنابراین سیاست

 كند. ا از آنها سلب می های اقتصادی ریابد كه خود، امکان فعالیت مسائل مالی برای فقرا نمود می

های مالی مستقیم به فقرا در زمینه كاهش  های دولتی و كمک های حمایتی مبتنی بر یارانهپس از شکست طرح

كرد. این رویکرد جدید از  گانه فراهم میهای سهفقر، رویکرد جدیدی مطرح شد كه شرایط را برای ارتقای سطح سرمایه 

 مالیه خرد رسید.  اعطای اعتبارات خرد آغاز شد و به

دهی به های اثربخش وام كند و هم ظرفیت نهادی نظام مالی را از طریق راه مالیه خرد هم با فقر مبارزه می

دهد. خانوارهای فقیر نوعا از نظام بانکی رسمی به دلیل فقدان وثیقه و باال بودن ریسک خانوارهای فقیر گسترش می 

های اده از ساختارها و اشکال جدید قراردادها توانست ریسک و هزینه اعطای وام اند. اما مالیه خرد با استفخارج شده 

توانند اند كه حتی خانوارهای بسیار فقیر نیز میهای مالیه خرد نشان دادهكوچک و بدون وثیقه را كاهش دهد. برنامه 

های  ش نظام مالی رسمی و رشد نمونههایشان را بازپرداخت كنند. نقش مالیه خرد در تقویت و گسترانداز كنند و وام پس 

 موفق در این صنعت، موجب شد مالیه خرد به عنوان راهکاری موثر برای رفع فقر در نظر گرفته شود. 

گذاران اقتصادی ایران بوده است. با های اخیر در دستور كار سیاستمساله فقر و راهکارهای كاهش آن در دهه

شود، رویکرد درآمدی، تعیین كننده راهبردهای اصلی در  تی مشخص میهای حمای مروری كوتاه بر تجربه طرح 

هایی به صورت تر قرار گرفته و پروژه های اجرا شده بوده است. طی یک دهه اخیر رویکرد قابلیتی مورد توجه جدی برنامه

 آزمایشی در نقاط مختلف كشور به مرحله اجرا رسیده است.

اند و سایر  های كوچک فردی تمركز كرده ران بیشتر بر جنبه اعطای وام های موجود اعتبارات خرد در ای تجربه 

وجوه این پدیده كمتر مورد توجه قرار گرفته است. با رسیدن موج اخبار تجارب موفق اعتبارات خرد و در پی آن مالیه  

اكنون چندان موفق نبوده های حمایتی ایران انجام شد اما تهایی برای بکارگیری الگوها در برنامه خرد به ایران، تالش

 است. 

با توجه به اینکه ایران در زمینه مالیه خرد در مرحله آزمایش محدود قرار دارد و جهان تجاربی رو به تحول و اصالح  

ها ضروری  ای است كه برای موفقیت پایلوتسازی آن، شیوهكند. عنایت به تجارب جهان و بومیشده را با خود حمل می

نی نظری و تحوالت مالیه خرد اصول كلی این رویکرد را روشن كرده است، اصولی كه ما را در ترسیم است. مطالعه مبا

دهد. اما این نکته نیز نباید فراموش شود كه برای استفاده موثر از مالیه نقشه راه و پیمودن مسیر به سهم خود یاری می

یشتری دارد مورد استفاده قرار گیرد، زیرا كه كپی  خرد الزم است اصولی كه با فرهنگ و سنن خاص مناطق همخوانی ب

تواند اثرات منفی به بار آورد.  های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف می برداری محض و بدون توجه به ویژگی
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گیری از مبانی نظری و اصول بدست آمده از مالیه خرد، در طرح مربوط به سکونت گاههای غیر رسمی شهر  با بهره

 هدان، باید نکات زیر را ثقل توجه قرار داد: زا

مالیه خرد ابزاری پرقدرت و توانمند برای رفع فقر و مشکالت ناشی از آن است كه پیامدها و   اتخاذ رویکرد جامع:

اثرات خارجی اقتصادی و غیراقتصادی شایان توجهی برای خانوارهای كم درآمد به همراه دارد. اما الزم به ذكر است كه 

های مدیریتی و و كار است. كمبود تسهیالت الزم، نداشتن مهارت  ار، تنها یکی از مجموعه عوامل مورد نیاز كسب اعتب

های غالب ساكنین محالت هدف زاهدان است. لذا به مالیه خرد ارتباطات اجتماعی، فقدان اطالعات بازار و ... از ویژگی 

تنهایی برای نجات آنان كافی نیست.  ش فقر نگریست و مالیه خرد بهتوان به عنوان یک راه حل معجزه آسا برای كاهنمی

-های اجتماعی كه انعطاف الزم جهت پرداختن به نیازهای گوناگون خانوادهبلکه ضروری است تا مالیه خرد با دیگر برنامه 

ندارند، بازارهایی كه غیر قابل های نیازمند را دارند پیوند داده شود. مالیه خرد جایگزینی برای مشاغلی كه وجود 

 هایی كه آموزش داده نشده اند، نیست. دسترسند و تحصیالت و مهارت

نگر نسبت به كاهش فقر اتخاذ شود.  باید یک رویکرد كلبرای دستیابی به ظرفیت كامل مالیه خرد در زاهدان می

د كه منافع ناشی از افزایش درآمد به سایر حوزه ها  تواند منجر به خروج فقرا از فقر شود هر چنمالیه خرد به تنهایی نمی

كار، مراقبت درمانی و آموزش   وكند. مالیه خرد باید با دیگر مداخالت كاهش فقر مانند آموزش كسب نیز سرریز می

رفتن تمام گیری، مشاوره شغلی داده شود و این مشاوره با در نظر گ بهداشتی پیوند یابد. نیاز است تا به افراد قبل از وام

های الزم به فرد  های بالقوه فرد شناسایی شود و برای بالفعل كردن آن آموزشهای فرد باشد، لذا ابتدا باید ظرفیتتوانایی

های ضمن شغل بهره مند ساخت. به عبارتی، انتقال یابد. همچنین ضروری است تا بعد از دریافت وام نیز فرد را از آموزش 

راهنمایی كرد كه چگونه یک كسب و كار موفق داشته باشد، چگونه محصولش را با روشی كاراتر   فرد را بعد از اعطای وام

تولید كند و چگونه بازاریابی موفقتری داشته باشد و ... . باید برای آنها اطالعات بازار را فراهم آورد تا بتوانند درآمدی  

 پایدار كسب كنند.

كند. بر اساس این رویکرد موسسات مالیه خرد باید خدماتی را  ر نگاه میاندازی كل نگرویکرد جامع، به فقر با چشم

برای فقرا فراهم آورند كه آموزش، تحصیالت مقدماتی، سطح مناسبی از بهداشت و تغذیه را در كنار وام اعتبار خرد برای  

دست آورند، به اندازه كافی جهت و كار را به آنها به همراه داشته باشد. وقتی فقرا سالمت و بهداشت اولیه و آموزش كسب

بر است و شوند. باید گفته شود كه هر چند تدارك خدمات آموزشی و تحصیلی هزینهدریافت وام دلگرم و مطمئن می

ممکن است پایداری مالی را به خطر بیاندازد، اما این تنها راهی است كه فقر را كاهش داده و هدف نهایی حل مشکالت  

 دست خواهد داد.  ه گروه هدف طرح نیز از آن طیف اند، بهفقیرترین فقرا را ك

یکی مشکالت موجود در زاهدان عدم اعتماد ساكنان محالت هدف به  گیرندگان:ارتباط نزدیك و مستمر با وام

های توانمندسازی كاهش  های گوناگون نیمه كاره اعتماد آنان را به فرجام طرحهای این چنینی است، طرحاجرای طرح

ه است. برای این منظور الزم است ارتباطی مستمر و نزدیک میان ساكنان محالت هدف و كارمندان بانک عامل  داد

كند و امکان ایجاد تغییرات  صورت گیرد. ارتباط مداوم كارمندان با ساكنان، كارمندان را با مشکالت و مسائل آنها آشنا می
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دهد. این ارتباط  آورد. این امر بازدهی عمکرد را نیز افزایش میراهم میالزم مطابق با نیاز آنها را در خدمات ارائه شده ف

كند. همچنین  نزدیک در بدست آوردن شناخت نسبت به ساكنان كمک، و از بروز مشکالت در آینده جلوگیری می

كردن ادامه  شود و به كارمندان و جامعه هدف برای طی برقراری ارتباط نزدیک، باعث ایجاد اعتماد میان دو طرف می

آورد و آنها را نسبت به ادامه دار رساند. از طرف دیگر ارتباط و رابطه برای مشتریان امنیت به همراه میمسیر یاری می 

شود و لذا  یابند كه برنامه به یکباره رها نمینفعان اطمینان میسازد. بدین گونه ذی بودن برنامه و پایداری آن مطمئن می

 شوند.یبه ادامه كار تشویق م

های غیر رسمی شهر زاهدان امکان با توجه به فقر شدید ساكنین سکونتگاه های هفتگی و با مقادیر كم:پرداخت

تواند مشکل های منظم هفتگی ضمن ایجاد نظم پذیری در افراد میپرداخت مبالغ باال برای آنها فراهم نیست. لذا پرداخت 

توانند اقساط خود را بازپرداخت كنند و  تهیه مقادیر كم به صورت هفتگی میآنها را در تهیه اقساط رفع كند. آنها با 

شوند میل به ها از آنجا كه با فاصله زمانی كمتر انجام می سختی محسوسی جهت تامین مبلغ متحمل نشوند. پرداخت 

 دهد.آوری پول را نیز در آنها افزایش میپس انداز و جمع

های عملیاتی طرح، برای مردم منطقه  یری كارمندان محلی ضمن كاهش هزینهبکارگ استفاده از كارمندان محلی: 

توانند ارتباطی مؤثرتر با افراد  كند. و از آنجا كه كارمندان محلی آشنایی بیشتر با محیط دارند می نیز ایجاد اشتغال می

 برقرار كنند و تأثیرگذاری بیشتری نیز بر آنها داشته باشند. 

های هدف چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع، از توانمندی غالب زنان گروه اولویت دادن به زنان:

گذاری در حوزه زنان در بهبود و توسعه دهد كه سرمایهاقتصادی اجتماعی كمی برخوردارند. مطالعات جهانی نشان می

در اولویت قرار گیرند و   اقتصادی و اجتماعی مناطق مؤثرتر خواهد بود. لذا ضروری است در جامعه هدف طرح، زنان

گیری بیشتری نسبت به توانمندسازی زنان داشته باشند. همچنین باید برای زنان امکان دسترسی به بازار و ها هدفبرنامه

های مذهبی و قومیتی محلی حول زنان باید به حساسیتهای مدیریتی نیز فرآهم شود. در همین حال میكسب مهارت 

 كند.هائی مرد محور فعالیت مینداشت كه طرح در محله توجه داشت و از نظر دور

های مالیه  آید یکی از ویژگی همان طور كه از مبانی نظری بر می  تعیین نرخ بهره متناسب با فرهنگ منطقه:

اهل  گیری از نرخ بهره در سطح بازار است، اما با توجه به این مساله كه اكثریت اهالی جوامع هدف طرح را افراد خرد بهره

دهند كه حساسیت ویژه نسبت به نرخ بهره دارند، نرخ بهره در این منطقه باید متناسب با وضعیت تسنن تشکیل می

شود و طرح از همین های فرهنگی ساكنین صورت گیرد زیرا در غیر این صورت باعث ریزش افراد میمحل و حساسیت

 زاویه با ناكامی مواجه خواهد شد.

 



: مبانی نظري و تحوالت ماليه خرد 1پيوست    

هاي كارآفرین و آموزش بانك پذیري در زاهدان  طرح تشكيل گروه   

 

123 

 

 های آنها مطرح شده به مالیه خرد و پاسخ نقدهای 

 الف( عدم ارائه خدمت توسط مالیه خرد به فقیرترین فقرا

یکی از مهمترین انتقادات صورت گرفته از مالیه خرد از نگاه گروهی از كارشناسان، عدم توانایی آن در  

تبعیضی است كه به طور معمول از طرف كارمندان وام رسانی به افراد بسیار فقیر است. اولین دلیل برای این انتقاد خدمت 

 (.  36، ص 2002، 2؛ سیمانوویتز و والتر 2000، 1شود )سیمانوویتز اعمال می

دهنده به همراه دارد،  های با مبلغ باالتر، سود بیشتری را برای وام دهی، وامهای وام با توجه به اینکه در تمام نظام 

كنند كه توانایی فراد بسیار فقیر و افراد توانمندتر نسبت به بقیه، آنهایی را انتخاب می لذا كارمندان وام اغلب میان ا 

 (.  262، ص  2000، 3؛ رایت2000های با مبلغ باالتر را دارند. )سیمانوویتز، دریافت وام

(. 36 ، ص2002شوند )سیمانوویتز و والتر، دلیل دوم این است كه افراد بسیار فقیر از طرف جامعه طرد می

همانند افتراق و جدایی شدیدی كه در كشورهای ثروتمند میان فقرا و ثروتمندان وجود دارد، در اجتماعات فقیر نیز  

ممکن است تبعیض اجتماعی میان افراد فقیر و مفلس )بسیار فقیر( وجود داشته باشد. مفلسین ممکن است از سوی 

شوند. اما اغلب، های مالیه خرد نیز رانده می رند و به تبع آن از برنامهفقرای توانمندتر در اجتماع فقرا تحت فشار قرار گی 

، ص  2002؛ سیمانوویتز و والتر، 262، ص 2000كنند )رایت، این خود مفلسین هستند كه خویش را از جامعه جدا می

 (. 2000؛ سیمانوویتز، 36

مواجهند، از ارتباط با سایر افراد جامعه به شان هم با كمبود افراد بسیار فقیر كه حتی در مورد نیازهای اساسی

(. 2000جویند و در نتیجه مالیه خرد هم برای آنها یک گزینه جذاب نیست )سیمانوویتز، واسطه شرمساری دوری می

یک خانواده بسیار فقیر كه هر روز برای زنده ماندن تقال می كند، به ندرت انرژی آن را خواهد داشت كه بلندپروازی كرده  

توانند شان را بر طرف سازند و كمتر میتوانند نیازهای اولیهوكاری را فعال كند. افرادِ به شدت فقیر به سختی میكسبو 

های مدیریتی و توان برقراری ارتباطات  وكار بپردازند. آنها با كمبود تحصیالت الزم، مهارتبه اداره كامل یک كسب

 (.  7، ص 1997، 4؛ گارسون2000رو هستند )سیمانوویتز، اجتماعی روبه 
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ای از مشتریان بازار گرایش دارد؛ آنها كه توانایی مالی بیشتری دارند و  خدمات مالیه خرد به رفع نیازهای بخش ویژه

و به خوبی توان بازپرداخت دارند حال آن كه آنانی كه توانائی بازپرداخت ندارند از این خدمات محرومند )سیمانوویتز و  

 (.  5ص ،  2002والتر، 

گردد. منتقدان معتقدند كه سیکل های مالیه خرد به بازپرداخت هفتگی باز میموضوع مورد انتقاد دیگر به طرح

های فقیر به طور هفتگی، برخی دو هفته یکبار و برخی به  كند. برخی خانوادهدرآمدی فقرا با كسب و كار شخصی فرق می

رداخت هفتگی از همه مشتریان، موسسه مالیه خرد را نزد بسیاری از فقرا  كنند. انتظار بازپ طور ماهیانه درآمد كسب می

 (.45، ص  2002؛  سیمانوویتز و والتر،  10، ص 1999نمایاند )ماركوس، پورتر و هارپر، ای غیر جذاب میگزینه

كار برای فراهم   تواند به عنوان روشی كارا در كاهش فقر بکار رود. چاره به رغم تمام این انتقادات مالیه خرد می

های مفلس تناسب و  هایی است كه با نیازهای خانوادهكردن خدمات مالی خرد برای افراد بسیار فقیر، طراحی برنامه

كارهایی كه توانایی موسسات مالیه خرد را در (. راه 22، ص1999همخوانی داشته باشد )ماركوس، پورتر و هارپر، 

ز: اقدام بر اساس اهداف و آرزوهای فقرا به جای مشکالت آنها، شناختن ارزش اند ادهد عبارت رسانی افزایش میخدمت 

 (.  2000، 5اقدام فرهنگی و آموزش فقرا )ودون

هایشان با نیازهای گوناگون مردم را دارا باشد. خدماتی كه به موسسات مالیه خرد باید توانایی متناسب كردن برنامه

شود، كه  تر میان مشتریان میافته باشد منجر به عملکرد و خودگردانی مناسب شکل بهتری با نیازهای مشتریان تناسب ی

 (. 5، ص 2002آن هم باعث عملکرد كارآتر و پایداری باالتر برای موسسه خواهد شد )سیمانوویتز و والتر، 

فقیر در جبران نیازهای  های هایی است كه به خانوادهاولین گام در رسیدگی به فقیرترین فقرا فراهم آوردن برنامه

های  باید زمینه آموزش مهارت  موسسات مالیه خردكند. همچنین شان مانند تغذیه، سرپناه و پوشاك كمک میاساسی

های فقیر در نیازهای ابتدایی چون سالمت، پوشاك و  كه خانواده وكار را فراهم آورند. زمانیپایه و مدیریت كسب

به اندازه كافی آموزش ببینند، آنگاه برای دریافت وام احساس دلگرمی و اطمینان  شان احساس امنیت كنند و تغذیه

 كنند.  می

 در مورد مالیه خرد آمده است:   1998در گزارش بانک جهانیِ سال 

كند. این  هایشان درآمد ایجاد میگذاری مولدی است كه برای افراد فقیر و خانوادههای مالیه خرد، سرمایه فعالیت

ا با اهداف اقتصادی خانوارها )كه عموما در طلب افزایش امنیت اقتصادی خود در طول زمان هستند.( انطباق  ه فعالیت

یابد. هدف اولیه و ابتدایی، توانایی رفع نیازهای اساسی خانواده شامل غذا، سرپناه و پوشاك است. دومین هدف كسب  می

های مواجهه با رخدادهای ناگهانی و  و حمایت از دارایی در زمان  درآمد باالتر، ارتقای امنیت اقتصادی یا توانایی حفاظت

یابی به درآمد پایدار و سطحی باالتر از استاندارد زندگی است كه رفاه فرزندان را  ها است. سومین هدف، دستشوك

)براندسما و   آید مگر اینکه اهداف پیشینی محقق شده باشددهد. اهداف موجود در سطح باالتر به دست نمیافزایش می 

 (.  5، ص 1998چااولی، 

 
5 Wodon 
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های فقیر رفع شود. از طریق تدارك خدمات  باید، نیازهای پایه خانوادهیابی به اهداف اقتصادی می به منظور دست 

كه به طور ویژه بر نیازهای مشخص تمركز دارند، موسسه مالیه خرد قادر خواهد بود حوزه بازار خود  پذیری مالی انعطاف 

، ص 2002؛  سیمانوویتز و والتر، 22، ص 1999ریسک شکست را كاهش دهد )ماركوس، پورتر و هارپر،  را گسترش و 

45 .) 

كارهای اجرایی خرد همچنین باید اطالعاتی در مورد فرهنگ و سنن خاص منطقه بدست آورند تا راه موسسات مالیه  

(. افراد فقیر به دنبال خدمات مالی  33، ص 2002 خود را با روش زندگی آن منطقه هماهنگ سازند )سیمانوویتز و والتر،

انداز را الزم داشته و بر پایه نرخ بهره بازار باشد، توسط مردم محلی كه دسترسی به آنها  خردی هستند كه حداقل پس 

ویژه زنان و تنبیه معقول را در نظر گرفته و قوانین حساس به نیازهای  راحت است اداره شود، نیاز به وثیقه نداشته، پاداش

 (.  45، ص 2000را مبنا قرار دهد )پیس كورپز،

نگر داشته و بدانند چگونه مداخالتشان با  باید دیدگاهی كلبرای اثرگذاری بر فقر، موسسات تامین مالی خرد می 

شود. و همچنین ضروری است تا از تغییرات الزم برای كاهش سطح شان متناسب میالگوهای زندگی و معاش مشتریان

سازی بیشتر افراد بسیار فقیر با طرح، باید (. برای همراه38، ص 2002ر فقرا اطالع یابند. )سیمانوویتز و والتر، فق

های وام متشکل از اعضای كمتر فقیر، نسبت به داخل كردن افراد بسیار فقیر در گروه خود تشویق شوند و كارمندان  گروه 

 (. 40، ص  2002فقیر ترغیب شوند )سیمانوویتز و والتر، های بسیار دهی به خانواده وام نیز برای وام 

اند و بدین های زیادی از موسسات مالیه خرد هستند كه ضمن اعطای اعتبار، خدمات اجتماعی نیز فراهم كردهنمونه

ل توسعه و  اند. مالیه خرد یک صنعت نوپا، در حاهای مالی را مهیا ساخته های مفلس از برنامهوسیله زمینه انتفاع خانواده

موسسات مالیه  نگر نسبت به كاهش فقر، یک رویه عمومی در مالیه خرد شود، افزایش كارایی است. زمانی كه رویکرد كل

 شان در رسیدگی به فقیرترین فقرا خواهند بود. قادر به افزایش تواناییخرد 

 

 ب( پایداری اندك موسسات مالیه خرد 

های خارجی )بیرون  در روند استقالل مالی و كاهش وابستگی به كمک  موسسات مالیه خردشواهد زیادی از شکست 

از ساختار موسسه( وجود دارد. دفاع از رویکرد مالیه خرد در كاهش فقر، پیوسته به وسیله آمارهایی از این قبیل كه تنها 

(. 1587، ص1999دارند، مورد حمله واقع شده است )مردوچ،  یک درصد از موسسات تامین مالی خرد، خودگردانی مالی 

 كنند.  مخالفین از این آمارها به عنوان شاهدی برای شکست مالیه خرد استفاده می 

عالوه بر این ادعا كه مالیه خرد به خاطر عدم پایداری مالی محکوم به شکست است، یک عامل نباید فراموش شود و 

اند اما اكثر آنها با  بر سود تمركز كردهموسسات مالیه خرد وكار مالیه خرد است. هر چند بسیاری از آن طبیعت كسب

باید مدنظر قرار داد  اند. این موضوع را میهدف ارائه خدمات اجتماعی مانند كاهش فقر و توانمندسازی فقرا تشکیل یافته

 ی ندارند. های حمایت از فقرا به طور معمول پایداری مالكه برنامه 
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های حمایتی  های مخصوص فقرا، مدارس عمومی، برنامههای ساخت مسکن برای كم درآمدها، درمانگاهپروژه

گیری افزایش سطح زندگی فقرا انجام گرفته، وابسته به كمک مالی دولت كشاورزی و در حقیقت هر خدمتی كه با هدف

شایسته  موسسه مالیه خردیر كردن پایداری مالی برای یک پذهای خصوصی است. با این چشم انداز، امکان یا خیریه 

 تقدیر است. 

از آنجا كه مالیه خرد رویکردی به نسبت جدید است، شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه خودكفایی و پایداری  

خود   2001در گزارش سال  6یافتتی است. هرچند تاكنون موارد آن كم تعداد است. مركز مطالعات جهانیمالی دست 

های مالیه خرد در جهانِ در حال توسعه، دست یافتنی است. اندازه و  پایداری و سوددهی برنامه"كند كه استنتاج می

  "كند، تابعی از اهداف برنامه، جمعیت هدف و عواملی از این دست است.نرخی كه پایداری را محقق می

ی مالی و از سوی دیگر فراهم آوردن سطحی از آموزش  ایده آل یک موسسه تامین مالی خرد، دستیابی به پایدار

(. ضرورت انتخاب بین یکی از دو هدف، منجر به ایجاد دو  73، ص 2001برای مشتریان نیازمند است )رابینسون، 

 (.  2، ص 2001، 9)بات و تانگ  8و دیدگاه حداقلی 7متدلوژی متضاد برای موسسات مالیه خرد شده است: دیدگاه جامع

بر كاهش فقر به عنوان هدف اصلی خود   نگر اعتقاد دارند الزم است موسسات مالیه خرد ن دیدگاه جامع و كلمدافعی

 10نظران مانند اِال باتتمركز كنند حتی در صورتی كه همواره به كمک مالی وابسته باقی بمانند. بسیاری از صاحب

قدرتی و  پذیری، كم، بلکه فقر مساوی است با آسیب فقر را نمی توان به طور ساده كمبود وجوه دانست"معتقدند كه 

دهند در حد و اندازه موسساتی كه در  ای كه تنها خدمات مالی خرد سنتی ارائه مییافتهوابستگی. موسسات توسعه 

 (.  1998)بات،   "رسانند، كارا و موثر نیستندگیرندگان برای غلبه بر بار روانی فقر یاری میوام 

بر این امر تکیه دارند كه موسسات مالیه خرد باید خدماتی را برای فقرا فراهم آورند كه آموزش،   حامیان این رویکرد

تحصیالت مقدماتی، سطح مناسبی از بهداشت و تغذیه را در كنار خدمات مالی برای آنها به همراه داشته باشد )بات و 

 (.  2، ص2001تانگ، 

مالیه خرد، تخصیص خدمات مالیِ با كیفیت به فقرا و توانایی یک های طبق نظر گراهام رایت، نویسنده كتاب نظام 

ها به  ریزی دهد وابسته است، و دیگر آن كه برنامهای كه ارائه میها، به خدمات مالیدر جذب فقیرترین موسسه مالیه خرد

 (. 262، ص 2000های جامعه را نیز شامل شود )رایت، نحوی باشد كه فقیرترین 

باربارا هالی نویسندگان گزارش اثر مالیه خرد بر كاهش فقر معتقدند كه تركیب خدمات مالی با  جاناتان مردوچ و

كاری برای تركیب اشتغال و رفاه است، در نتیجه ارائه خدمات بهداشت اولیه و  آموزش و یا مواردی از این دست، راه 

د تدارك خدمات آموزشی و تحصیلی، شوند. هر چنوكار، فقرا جهت دریافت وام دلگرم و مطمئن میآموزش كسب
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بر است و ممکن است پایداری مالی را به خطر اندازد، اما این بهترین راه برای كاهش فقر و تحقق هدف نهایی ارائه  هزینه 

 (.  2002، 11خدمت به فقیرترین فقراست. دیدگاه جامع، اثر قابل توجهی بر كاهش فقر دارد )مردوچ و هالی

برپایه دیدگاه حداقلی، اگر موسسه مالیه خرد پایداری نداشته باشد قادر به رشد نخواهد بود و بنابراین  از سوی دیگر 

توانستند با دسترسی به اعتبار خرد مورد حمایت قرار گیرند، از این خدمت محروم  ای كه میهزاران مشتری بالقوه

 (. 2002شوند )مردوچ و هالی،  می

ها منحل خواهد شد.  ابسته به كمک هزینه باشد، در صورت قطع ناگهانی كمک اگر موسسه تامین مالی خرد و

ای كه قصد فراهم آوردن تركیبی از خدمات گوناگون برای مشتریان را دارد  موافقان دیدگاه حداقلی، بر این باورند موسسه

 (. 2ص ،  2001آوری وجوه را ندارد، محکوم به شکست خواهد بود )بات و تانگ، اما توانایی جمع

دست آید. و بعد از انباشت سود به میزان كافی  این دیدگاه تاكید دارد، ابتدا الزم است پایداری مالی برای موسسه به

 تواند فراهم آوردن خدمات آموزشی و فرهنگی را برای مشتریان فقیر خود، در دستور كار قرار دهد. است كه موسسه می

توانند به پایداری مالی و همچنین  لیه خرد در صورت عملکرد صحیح میهای فراوان، موسسات مابا وجود دشواری 

حل رفع تعارض میان آموزش مشتریان و پایداری مالی، همکاری با نهادهای غیرانتفاعی كاهش فقر دست یابند. راه 

 د. وكار و تدارك اعتبارات خرد برای اجتماعات فقیر، مکمل یکدیگرندهنده فقیران است. آموزش كسبآموزش 

با وجود جدید بودن مفهوم مالیه خرد، بازار آن به سرعت در حال گسترش است، رشد محبوبیت مالیه خرد به عنوان 

كند. اند به همکاری تشویق میهایی را كه بر بهداشت، تغذیه و تحصیل تمركز كردهNGOابزاری برای كاهش فقر، 

را قادر به تمركز بر   موسسات مالیه خرد به آنها، همکاری مشترك با موسسات خیریه، و سپردن آموزش مشتریان 

 (.2000، 12؛ دانفورد 29، ص  2002پایداری مالی خواهد كرد )سیمانوویتز و والتر،  

 

 ج( غیرمفید و حتی مضر بودن موسسات مالیه خرد برای زنان 

هایی رو به رو بوده و هست.  محدودیت های عمومی و كسب و كار زنان بویژه در كشورهای در حال توسعه با فعالیت

رود  شان به شمار می برخی مردان بر این باورند كه استقالل زنان یک تهدید مستقیم برای قدرت مرد ساالری سنتی

 (. 136، ص 2002)مردوچ و هالی، 

حس   ها اگر همسرِ یک مرد كار كند، مخصوصا اگر درآمد بیشتری نیز كسب كند، باعث تقلیلدر بعضی فرهنگ

(. این مسئله به طور معمول منجر به كشاكش قدرت شده، به طوری كه 2002شود )چستون و كان، مردانگی مردان می

كنند تسلط و نفوذشان بر خانواده را دوباره بدست آورند. این مسئله در بعضی موارد نیز منجر به خشونت مردان تالش می

 (.  2002؛ چستون و كان،  136ص  ،2002شود )مردوچ و هالی، خانگی علیه زنان می
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های اقتصادی و  دلیل دیگر منتقدان برای مضر بودن مالیه خرد این است كه علیرغم شعار افزایش فرصت

كند، اغلب این مردان هستند كه بر  وكار دریافت میتوانمندسازی زنان، وقتی زنی وام اعتباری خرد را برای آغاز یک كسب

 (. 75، ص 1999، 13)رحمانچگوگی مصرف آن كنترل دارند 

تری دسترسی  های درآمدی بهتر را سامان داده و به بازارهای گسترده در بیشتر كشورهای جنوب، مردان فعالیت

دارند، و از وضعیت اجتماعی باالتری نیز نسبت به زنان برخوردارند، به دلیل برخورداری از این مزایا اغلب، مردان وام اعطا  

گیری مردان در مورد وام  كنند در صورت تصمیمكنند. كارشناسان استدالل می مدیریت خود مصرف میشده به زنان را با 

 (.  136، ص 2002یابد )مردوچ و هالی، زنان، كنترل مردان بر زندگی زنان افزایش می 

از اداره یک  چالش دیگری كه زنان در استفاده از مالیه خرد با آن روبرو هستند افزایش حجم كارهای روزانه ناشی 

طور سنتی، هنگامی كه مردان (. به2002وكار به همراه انجام امور خانه و مراقبت از فرزندان است )چستون و كان، كسب

كنند این زنان هستند كه مسئولیت مراقبت از فرزندان و نیز انجام امور منزل و خانواده را  برای خانواده كسب درآمد می 

های مربوط به خانه نیز از آنها انتظار  اند اما همچنان انجام مسئولتان امروزه وارد بازار كار شدهبرعهده دارند. بسیاری از زن

(. این امر باعث ایجاد خستگی و چند 136، ص 2002؛ مردوچ و هالی، 235، ص 2000رود )گراسموك و اسپینال، می

 شود. برابر شدن فشار كار در بسیاری از زنان می

ها، شواهد قابل توجهی وجود دارد كه مالیه خرد اثرات مثبتی هم بر زنان داشته و موارد  ستدالل علیرغم تمام این ا

(. این حقیقت كه بسیاری از مردان با دسترسی زنان  2002خشونت خانگی را به شدت كاهش داده است )چستون و كان، 

باید برای اثبات  اقتصادی نیست. زنان می به خدمات مالی مخالفند، دلیل موجهی برای محروم كردن زنان از این فرصت 

گیری از  های الزم جهت بهرهشان در كار مورد تشویق قرار گیرند. اگر دسترسی به بازار افزایش یابد و آموزشتوانایی

 های اقتصادی برای آنها فراهم آید، شاهد افزایش توانایی زنان و استفاده بهینه از وام خواهیم بود.فرصت 

كنند، چرا كه از مزیت بیشتری  ل توجهی از موارد، مردان وام اخذ شده توسط همسرانشان را كنترل میدر تعداد قاب

، ص  2002در استفاده كاراتر از وام، بیشتر است )مردوچ و هالی،  نسبت به زنان در بازار كار برخوردارند و توانایی آنها

های بیشتری برای آنها فراهم های مدیریتی فراهم شود، فرصت(. اگر برای زنان نیز دسترسی به بازار و كسب مهارت136

 (.  2002؛ چستون و كان، 136، ص 2002خواهد شد. )مردوچ و هالی، 

مند از خدمات مالی خرد، بر این اعتقادند  كند اما اغلب زنانِ بهره هر چند اعتبارات خرد حجم كار زنان را بیشتر می

كنند، چربد. زنان با شركت در بازار احساس توانمندی بیشتری میهای آن میهزینه  های اعتباری خرد بركه منافع برنامه

یابند و احساس استقالل و كنترل  های اقتصادی بهتر دست میجویند، به فرصتهای مالی شركت می گیری در تصمیم 

 (.  2002كنند )چستون و كان، شان پیدا میبیشتر بر زندگی 

شود كه زمانی حل می دانند، این مسالهكار را منجر به پایمال شدن حقوقشان میگروهی از زنان، افزایش حجم 

ای روزانه برای توانند برنامهمردان بیاموزند كه در كارهای خانه با همسرشان شریکند. از سوی دیگر زنان روستایی می
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یک گروه از  به عنوان مثال،(. 2002؛ چستون و كان، 136، ص 2002كمک به یکدیگر طراحی كنند )مردوچ و هالی، 

كنند، گروه توانند میان خود تقسیم كاری را صورت دهند، بدین ترتیب زمانی كه بعضی خارج از خانه كار میزنان می 

تر شدن  دیگر كارهای روزمره خانگی را برای آنها انجام دهند. این نوع سیستم حمایتی در عین حال كه باعث سبک 

 كند..تر می شود، پیوندهای مشترك میان زنان منطقه را محکم فشارهای كاری بر زنان می 

در زمینه اثر مالیه خرد بر فرزندان، گروهی عقیده بر مضر بودن آن دارند. آنها بر این اعتقادند كه ممکن است 

منظور   ها به شان، مجبور به ترك تحصیل شوند. چرا كه برخی خانوادهوكار خانوادگیفرزندان به منظور كمک به كسب

كنند )گراسموك و اسپینال، ها و افزایش امنیت، تنها اعضای خانواده خود و به ویژه كودكان را استخدام میكاهش هزینه 

(. هر چند مواردی مبنی بر اثر منفی مالیه خرد بر تحصیل فرزندان وجود داشته است، اما در اكثر موارد  136، ص 2000

سازد كه فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. یک مطالعه صورت گرفته در هندوراس از قادر میها را مالیه خرد عمال خانواده

انداز، آنها را قادر ساخت كه های اعتبار و پس های مالیه خرد آورده است كه شركت در برنامهكننده در برنامه زبان شركت

باالتر از ابتدایی را كاهش دهند. همان گونه كه  فرزندان خود را به موقع به مدرسه بفرستند، و ترك تحصیل در مقاطع

شان كرده و نیاز به كوچ وكارهای نزدیک به محل زندگیدریافت اعتبار، افراد را قادر به توسعه كشاورزی و یا دیگر كسب

، كردن برای كار فصلی را كاهش داده است، شانس كودكان برای حضور در مدرسه را نیز افزایش بخشیده است )ماركوس

 (.46، ص  1999پورتر و هارپر،  

 

 د( ایجاد بدهی سنگین برای مشتریان 

شود كه توانایی های باال برای آن دسته از افراد فقیری میگروهی از كارشناسان معتقدند مالیه خرد باعث ایجاد بدهی 

های متعددی  ش وكارهای كوچک در كشورهای در حال توسعه در معرض چال (. كسب1999، 14بازپرداخت ندارند )باس

 توان به قرار دارند كه از آن جمله می

 های مناسب كمبود زیر ساخت

 اندازی كسب و كار عجز و ناتوانی در دسترسی به مواداولیه و خدمات مورد نیاز برای راه 

 دهد وجود كسب و كارهای مشابه كه میزان سودآوری را كاهش می

 انش كافی مشکالت ناشی از مدیریت نقدینگی به علت فقدان د

 های الزم  ها و آموزش كمبود مهارت

 های بحرانی اشاره داشت.هایی مانند مرگ در خانواده و یا بیماری پذیری ناشی از بحرانو آسیب 

پذیر هستند، از ریسک باالیی برخوردار  العاده آسیب های اقتصادی فوققرض گرفتن پول برای فقرا كه نسبت به شوك

گیری  باید پیرامون محل كسب و كارشان تصمیم توان كارآفرینانان فقیر را در نظر گرفت كه میاست. به عنوان مثال می 
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یابی وجود دارد، اول اینکه كارشان را به شهر انتقال دهند و دوم اینکه در محل خود  كنند. در این شرایط دو گزینه مکان

 باقی بمانند. 

 كند شامل: التی كه بروز می وكار در شهر بگیرند، مشکاگر تصمیم بر ایجاد كسب

 رفت و آمد به شهر

 یافتن كارمندان قابل اعتماد 

 و از همه مهمتر رقابت با دیگر افراد آن صنف در شهر  

 خواهد بود.  

تحصیالت و دانش بازار است.   های مدیریتی، بلکه نیازمند مهارت  وكار تنها به اعتبار مالی نیاز ندارد، اداره یک كسب 

ای در مدیریت و بازاریابی ندارد، زمانی كه با كشاورز روستایی فقیر كه تنها تحصیالت ابتدایی دارد و هیچ تجربهیک 

 گیرد.  شود، در شرایط نامساعد و زیان شدید قرار میصنفانِ با تجربه شهری مواجه میرقابت دیگر هم 

م زندگی در آن شهر باشد. از آنجا كه نقل  وكار در شهر ممکن است مستلز همچنین باید گفت كه اداره یک كسب

توانند از پس مهاجرت به شهر برآیند و یا این كه از  بر و پرریسک است، بسیاری از فقرا نمیزمان  مکان بسیار پرهزینه، 

(. در مجموع، زندگی در حومه شهر و یا مهاجرت به 71، ص 2000اساس تمایلی به انجام این كار ندارند )پیس كورپز،

 برای بسیاری از مردم روستا غیر ممکن است. شهر

وكار در روستای خودشان است. اولین مساله در این حوزه،  دومین گزینه برای كارآفرینان روستایی ایجاد كسب

آید و مشکالت حمل و نقل یک مانع بزرگ محسوب  چگونگی دسترسی به مواد اولیه است. معموال این مواد از شهر می

كنیم كه تمام مواد اولیه بدون ترك روستا قابل تهیه است و كارآفرین مورد بحث، تحصیالت و می شود. اما فرضمی

دارد )مسلما این امر بسیار خوش بینانه است(. اما   وكار محلی را در اختیار اندازی كسبهای الزم به منظور راه مهارت

تواند کست مواجه شود. یکی از دالیل شکست می وكار ممکن است با شهمچنان با وجود داشتن همه این عوامل، كسب

برند و استطاعت خرید كاال و خدمات ارائه  كننده باشد. در جایی كه مردم محل در فقر به سر میكمبود متقاضی و مصرف 

 (.38، ص 2000؛ رایت، 27، ص 2004كند )ژاویر، شده را ندارند، مشکل تقاضا خودنمایی می

وكار بود. موارد دیگر مانند تصمیم در مورد نوع كسب و كار،  ای مربوط به محل كسبه آنچه گفته شد تنها دشواری 

 دهد. روی كارآفرین قرار می هایی را پیش نیز چالش  …به خدمت گرفتن كارگران، اقدامات الزم جهت مواجهه با شکست و

ان شکست و ریسک ناشی از  وكار، امکها و آموزش كسب منتقدان با در نظر گرفتن تمامی مشکالت )فقدان مهارت 

 تواند به عنوان یک گزینه برای فقرا مطرح شود؟كنند كه مالیه خرد چگونه میبحران ها( این سوال را مطرح می

اند از  ها به واسطه گرفتن قرض فقیرتر شدهدر جواب باید گفت این حقیقت كه تعداد بسیار كمی از خانواده 

اند كه دسترسی به مالیه خرد آنها را  م بسیاری مشکالت، فقرا ثابت كردهدستاوردهای مهم مالیه خرد است. علیرغ

 (. 20، ص 2002كند بلکه اثر مثبت بر درآمد و سطح رفاه آنها دارد )سیمانوویتز و والتر، پذیرتر نمیآسیب 
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آنهایی كه درآمدشان شوند اما تعداد مند نمیهای مالیه خرد از افزایش درآمد بهرهكنندگان برنامهشركت اگر چه همه

های فقیر، درآمد باالتری ایجاد  (. مالیه خرد برای خانواده6، ص 1999، 15یابد محدود است )رابینسون و كلودكاهش می

كند های ناگهانی حمایت و پشتیبانی میهایی چون مرگ اعضای خانواده یا بیماری كند و آنها را در برابر شوكمی

 (. 118، ص 1997، 16)جانسون و روگالی

حل شود. موسسه مالیه خرد تواند از طریق همکاری بین مردم روستا با اندازی شغل مییابی راهمشکالتی چون مکان

توانند ها مانند موسسات غیردولتی می، به صورت مشترك با دیگر سازمان موسسات مالیه خرد با رویکرد جامع

سازد كه موثرتر و كاراتر عمل كرده و با هم آورند كه این امر آنها را قادر میرا برای فقرا فرا… های پایه، مدیریت و آموزش 

 (.  29، ص 2002تجار شهری رقابت كنند )سیمانوویتز و والتر، 

تواند بوسیله روحیه همکاری و تشریک مساعی میان افراد محل حل شود. اگر افراد  ونقل میمشکالت ناشی از حمل 

تواند به عنوان وسیله حمل و نقل برای افراد گذاری كنند، این خودرو میی سرمایهدر یک وسیله حمل و نقل عموم

های اجتماعی با یکدیگر همکاری و همیاری كنند  و دیگر سازمانموسسات مالیه خرد سودآوری هم داشته باشد. اگر فقرا، 

اند كه  انتقادهای بسیار، فقرا ثابت كرده تا بر مشکالت فائق آیند، دیگر مانعی جدی برای غلبه وجود نخواد داشت. علیرغم 

 مالیه خرد برای آنها به عنوان یک گزینه قابل تامل مطرح است.

 

 د( كاربرد محدود مالیه خرد

تواند مورد استفاده كودكان، سالمندان، بیماران یا معلولین  بر اساس استدالل گروهی از منتقدان، مالیه خرد نمی

های مالیه  (. گروهی دیگر از منتقدان بر این باورند كه برنامه225، ص 1999، 17یسنذهنی و جسمی قرار گیرد )ورسلو

مناطق با جمعیت پراكنده و یا  های مناسب و دارای محدودیت دسترسی به بازار،خرد در مناطق روستایی فاقد زیرساخت 

 (.  2001، 18)پاركر و پیرس كند اند، موفق عمل نمیاجتماعاتی كه تنها به یک فعالیت خاص اقتصادی وابسته

ترین اتهام علیه مالیه خرد این است كه مالیه خرد به فقرایی نیاز دارد كه كارآفرین باشند )ورسلویسن، طعنه آمیز

(. مدافعین مالیه خرد تمایل دارند این ایده را ترویج دهند كه همه مردم فقیر افرادی پویا، كاری و  224، ص 1999

در انتظار یک شانس برای درخشیدن هستند، كه آن هم از طریق اعتبار خرد برای آنها فراهم  بلندپروازند كه تنها 

گویند كه مالیه خرد انحصاری است و تنها برای فقرای كارآفرین مفید است. اغلب افراد فقیر و بینوا  شود. منتقدین میمی

، ص  1998آفرینی نیز برخوردار نیستند )خاندكار، های كاردارای سواد ناچیز و منزلت اجتماعی كمی هستند و از توانایی 

152  .) 

 
15 Rosintan and Cloud 
16 Johnson and Rogaly 
17 Versluysen 
18 Parker and Pearce 
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وكار موفق الزم است. او منتقدِ  روت معتقد است كه اعتبار تنها یکی از مجموعه عواملی است كه برای یک كسب 

تنها در انتظار  اند كه ای از كارآفرینان بالقوه ایجاد كردهحامیان مالیه خرد است كه تصویری از فقرا به عنوان مجموعه

اندازی كرده و از فقر برای همیشه  وكاری موفق راه كنند كسبنجات از طریق اعتبار هستند و وقتی اعتبار دریافت می

 یابند. رهایی می

ارتباطات، برق، آب،   ونقل،یک كارآفرین خرد برای موفقیت نیاز به دسترسی به یک یا چند عامل دارد، از جمله: حمل

كارآفرینان خرد نیاز به دسترسی به   ها، ات و یک نظام قانونی برای اجرای قراردادها. جدا از زیر ساختانبار، تاسیس

وكارشان دارند. سخت كاركردن، مهارت و جدیت، عوامل  های بازار جهت اداره كسباطالعات در مورد رفتارها و مهارت

 (.6، ص 1997، 19وكار موفق هستند )روتضروری برای یک كسب

توانند به طور مستقیم از مالیه خرد بهره ببرند اما امکان انتفاع هر حال این مساله درست است كه همه فقرا نمیدر 

وكار  های الزم برای آغاز یک كسباگر زنی دارای روحیه كارآفرینی و نیز مهارت  غیرمستقیم از آن وجود دارد. برای مثال، 

مند شوند. مالیه خرد كودكان، سالمندان، بیماران و معلوالن ز این موفقیت بهرهتوانند ااش میباشد، تمامی اعضای خانواده

ها هستند. به خصوص در مناطق روستایی فقیرتر كه  كند زیرا كه این افراد همگی بخشی از اعضای خانوادهرا محروم نمی

رد شركت كند و موفق هم باشد، منافع  های مالیه خهای فامیلی زیاد است. اگر یکی از اعضای خانواده در برنامه وابستگی 

، 1999یابد )ماركوس، پورتر و هارپر، توانند مشاركت كنند، گسترش میآن در میان همگی آنها حتی آنهایی هم كه نمی

 (.  9ص 

برند، این امر ارتقای سطح سالمت و بهبود  شان بهره میاعضای خانواده افراد كارآفرین از افزایش درآمد خانواده 

های اقتصادی را در پی خواهد داشت پذیری ناشی از شوك، امکان تحصیل در مقاطع باالتر و كاهش آسیب تغذیه

 (. 118، ص 1997؛ جانسون و روگالی، 9، ص 1999)ماركوس، پورتر و هارپر، 

مناطق   آید باید گفت كه هر چند اینهای الزم بوجود نمیدر جواب به این اتهام كه مالیه خرد بدون وجود زیرساخت 

اند كه به طور  های مالیه خرد دارند، موسسات تامین مالی خرد متعددی نیز بودهمشکالتی در بکارگیری برنامه

 (. 39، ص  2002اند )سیمانوویتز و والتر،  آمیزی به این گونه مناطق خدمت ارائه داده موفقیت

كه بدین وسیله   كند،افراد منطقه را افزون میوكار، احتمال استخدام دیگر همچنین باید گفت ایجاد یک كسب

گیرد. ممکن است تنها با وجود چند كارآفرین در منطقه، وضعیت اقتصادی اكثر و یا همه افراد  زایی نیز صورت می اشتغال 

 هره ببرند. توانند از آن بتوان گفت كه مالیه خرد انحصاری است و تنها تعداد كمی كارآفرین میمنطقه بهبود یابد. لذا نمی

 
19 Roth James (1997) The Limits of Micro Credit as a Rural Development Intervention: Prepared for the Institute for 

Development Policy and Management-Manchester University 
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 به نام خدا

 المللی مالیه خرد مروری بر تجارب بین 

 پیش آغاز 

های متمادی ای پیچیده و چند بعدی است. با انباشت تجارب طی دهه فقر در كشورهای در حال توسعه، مساله

  های انتقالی به توانمندسازی های فقرزدایی در این كشورها، رویکردهای قالب حمایتی از طریق پرداخت اجرای برنامه 

تغییر یافته است. طی دو دهه اخیر در این حوزه سرفصل جدیدی به نام مالیه خرد گشوده شده كه در چارچوب آن  

پذیر و با پشتوانه اشتغال  اعتبار و بدون پشتوانه نزد سیستم بانکی به افرادی، معتبر، بانکشود فقرا از افرادی بیتالش می 

 تبدیل شوند.

های توانمندسازی تبدیل شده است. چرا  ای بسیار، امروزه به شیوه مسلط در طرح مالیه خرد با طی فراز و فروده 

جویی در آن را به میزان قابل توجهی كاهش  های راهکارهای پیشین مانند انحراف از اهداف و رانت كه بسیاری از كاستی

های مالیه خرد از ابتدا ه است. طرحداده و بسترهای مناسبی را برای دسترسی نیازمندان به منبع مالی پایدار فراهم آورد

گیری هر كشور از تجارب سایرین به مرور تکمیل شده و به جایگاه امروزین خود رسیده است. هر  تا به امروز بر پایه بهره

یافت بومی كشور الگوی اصلی را دریافت كرده، آن را با شرایط محیطی خود تطبیق داده و بر این اساس به یک ره 

 رسد.می

از اثرگذارترین عوامل بر رشد مالیه خرد در جهان، مکتوب شدن تجارب آن در نقاط مختلف است، كه  یکی

توان از تکرار كند. چرا كه از این طریق میهایی از این دست را تسهیل می اندازی طرحگیری از آنها فرایند راه بهره

ای جدیدی را بر پایه آنها طراحی كرد. از همین رو یکی از  هها جلوگیری كرده، راهکارهای موفق را شناخته و شیوه ناكامی

پذیری در  های كارآفرین و آموزش بانكطرح تشکیل گروه "های مطالعاتی در شرح خدمات ترین بخش اصلی

 المللی مالیه خرد اختصاص یافته است.به بررسی تجارب بین  "های غیر رسمی زاهدانسکونتگاه 

پذیری در شهر زاهدان، از جمله موارد رهگشا استفاده از  ای اجرای طرح بانک در چارچوب طراحی نقشه راه بر

اند و به  تجربیات موفق دیگر كشورهاست. چرا كه آنها با طی فرایندهای طوالنی و پرهزینه به نقطه امروزین خود رسیده 

 های حمایتی تبدیل شده است.  اینک به یک بسته سیاستی مستقل و كارا در برنامه های آنها مالیه خرد هم واسطه تالش 

ترین محورهای تجربی دیگر كشورها تاكید شده است. )برنامه عملیاتی زمانمند( طرح بر عمده DIDدر برنامه 

سازی سازوكار  هایی از تجارب دیگر كشورها برای پیاده یابی به مجموعه آموخته هدف كلیدی از تدوین این نشریه دست

های مالیه خرد در گستره پهناور شین شهر زاهدان است. به این منظور توجه به تنوع گونهنمالیه خرد در مناطق حاشیه 

 كشورهای جنوب، لحاظ شده است. 
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 اند:بندی شدهمطالب ارائه شده در این نشریه در سه سرفصل كلی طبقه

 معرفی سازوكارهای اجرایی مالیه خرد  •

o  های  های منسجم و گروه دهی فردی، گروه )وام بر اساس آن سه گونه اصلی و كاربردی مالیه خرد

 گیرند. خودیار( در كانون توجه قرار می

 ها پراكندگی جغرافیایی گونه •

o شوند.بر این اساس مناطقی كه مالیه خرد در آنها بیشترین گسترش را داشته است، معرفی می 

 موسسه موفق در اجرای مالیه خرد:   5معرفی تجربه   •

o  ها در  ترین نمونهگانه موسسات مالیه خرد، شاخص های سه گیری الگوبا عنایت به پیشینه شکل

 شوند. این بررسی معطوف بهها، معرفی و بررسی می چارچوب هریک از الگو 

 دهی فردی به عنوان بانک دولتی موفق در بکارگیری رویکرد وام  بانك راكیات اندونزی ▪

 دهی فردی  گیری از روش وامبه عنوان بانکی خصوصی با بهره بانك ملی توسعه مصر ▪

ترین  به عنوان پیشگام مؤسسات مالیه خرد و یکی از موفقگرامین بانك بنگالدش  ▪

 های منسجم دهی گروهتجارب جهانی با بکارگیری روش وام

دهی  به عنوان پیشگام تجاری شدن مالیه خرد با بکارگیری روش وام انکوسول بولیویب ▪

 های منسجمگروه 

 و

های  دهی گروه گیری از روش وامترین بانک در بهرهبه عنوان موفقبانك نبرد هند  ▪

 خودیار. 

 پذیرد.صورت می 

 



  

 
 

 هاي اصلیشناسایی گونه.1

 هاپراكندگی جغرافيایی گونه.2

 

 

 بخش اول
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 های اصلی  شناسایی گونه

سازی این رویکرد به كار  پیاده مؤسسات مالیه خرد در نقاط مختلف جهان سازوكارهای عملیاتی گوناگونی را برای 

و  ای خاص برای جذب سپرده توان متمایز كرد كه هریک از آنها شیوهاند. در این میان سه نوع گرایش اصلی را میبسته

 اند: اعطای تسهیالت برگزیده 

 پرداخت وام به فرد و تعهد انفرادی در زمینه بازپرداخت  الف( الگوی فردی، 

 پرداخت وام به فرد در گروه و تعهد مشترك گروه ، 79های منسجم الگوی گروه ( ب

 پرداخت وام به گروه و تعهد مشترك گروه  ،80های خودیار الگوی گروه (ج

 الف( الگوی فردی

گیرد. موسسه ارائه دهنده خدمت مالی برای استفاده از  در این الگو ارائه خدمات به فقرا به شیوه انفرادی صورت می

گیرنده  ها بر فرد و ارزش اعتباری او تمركز كند. در این حالت موسسه نظارت دقیقی را بر وام دهی فردی باید تنروش وام 

های كنترل و نظارت برای گیرنده كم و هزینههای مبادله برای وام كند. بدیهی است در این روش هزینه اعمال می

بهره وام را افزایش  ابی به پایداری مالی نرخ شوند برای دستیدهنده باال خواهد بود. لذا این نوع موسسات مجبور میوام 

دهی فردی استفاده  دهند و یا از مشتریان خود وثیقه دریافت دارند. معتبرترین موسسات مالیه خرد كه از روش وام 

 است كه هر دو در اندونزی مستقراند.  "كردیت دسا"و  "یونیت دسای بانک راكیات"كنند می

پذیر  بندی انعطاف دهی صعودی، زماندهی گروهی از سایر سازوكارهای ابتکاری نظیر واماین موسسات به جای وام

شان )حدود دو برابر نرخ كنند. وجه مشترك این دو، نرخ بهره باال برای اعطای وامهای برای بازپرداخت و... استفاده می

شود كه كارمند بانک وضعیت هر متقاضی را بر اساس بازدید از  می  بهره گرامین( است. در بانک راكیات بدین نحو عمل

دهد. ضمن آنکه اخذ وثیقه از مشتریان هم  محل كار یا سکونت و استعالم از كسبه، همکاران و ... مورد ارزیابی قرار می 

 (.  1387الزامی است )آقابابایی، 

و خودگردانی ندارند. در واقع این كارمندان وام و  دهی فردی این است كه خود فقرا چندان استقالل از معایب وام 

گیرند چه كسی وام دریافت كند و در صورت تاخیر در  هستند كه تصمیم می  81كاركنان موسسات تامین مالی خرد 

ها هستند. در این روش كاركنان مؤسسات  آوری و پرداخت وام دار جمع پرداخت چگونه تنبیه شود. آنها همچنین عهده

مالیه خرد به جای توانمندسازی افراد و سازوكارهای مرتبط با آن، بر توانایی بازپرداخت افراد در صورت دریافت وام، 

 حساسیت دارند.

 

 
79 Solidarity Group 
80 Self-Help Group 
81 MicroFinance Institution (MFI) 



المللی ماليه خرد : مروري بر تجارب بين 2پيوست    

ن  هاي كارآفرین و آموزش بانك پذیري در زاهدا طرح تشكيل گروه   

163 

 

 های منسجم الگوی گروه  ( ب

و بانکوسول   شود، توسط گرامین بانک بنگالدشگروهی نیز نامیده می-های منسجم كه الگوی فردی الگو گروه 

نفر( كه با توافق   7تا  3نفر، بانکوسول  5نفراند )گرامین  10تا  4ها متشکل از فته شده است، این گروهبولیوی به كار گر

شوند. در این روش وام به فرد داده می شود، اما تمام گروه عالوه بر خود فرد مسئول بازپرداخت  جمعی اعضاء انتخاب می 

ها جلسات دهند. در این مركز اعضای گروه ه( یک مركز را تشکیل میگرو  8تا  4ها با مشاركت یکدیگر )بین  اعتبارند. گروه 

های دریافتی را به تناوب در این جلسات  كنند و باید اقساط وامروزه )بانکوسول( برگزار می  15هفتگی )گرامین( یا 

 اندازهایشان را عرضه كنند.  بازپرداخت و پس 

، بقیه متعهد به پرداخت آن هستند و در صورت عدم پرداخت  اگر یکی از افراد گروه وام خود را بازپرداخت نکند

شوند. لذا در این شیوه وجود پیوندهای اجتماعی به منظور بازخواست و توسط آنها تمام گروه از دریافت وام بعدی منع می

مالیه خرد در  تنبیه افراد خاطی برای واداشتن آنها به بازپرداخت ضروری است. این بدان معناست كه كاركنان موسسات 

گیران نهایی نیستند بلکه بخشی از امور به خود افراد واگذار و در بسیاری موارد به آنها استقالل داده شده  این الگو تصمیم 

های موردی نرخ دهنده خدمت، در محل دارای دفتر یا شعبه است. در بررسی است. در این روش معموال موسسه ارائه 

 (.  10، ص  2001درصد بالغ شده است )زللر،   99ه به حدود  ها در این شیوبازپرداخت وام 

با توجه به ضرورت وجود حد متوسط از پیوندهای اجتماعی در این روش استفاده از آن، هم در حوزه روستایی  

)گرامین بانک در بنگالدش( و هم در حوزه شهری )بانکوسول بولیوی(، عدم دریافت وثیقه در هر دو حالت با موفقیت 

تواند تغییر كند و هم  بوده است. نکته مهم این كه عمق دسترسی این روش متناسب با شرایط محیطی می همراه

 (.  1999ها )حوزه روستایی( و هم كمتر فقیرها )حوزه شهری( را پوشش دهد )مردوچ فقیرترین 

 

 های خودیار الگوی گروه (ج

فراهم آورده شده و مسئولیت كامل به آنها داده  های خودیار، بیشترین میزان استقالل برای افراد در الگو گروه 

نفر عضو دارد. بانک حامی با گروه به عنوان یک شخصیت حقوقی كه با اعضا قرارداد بسته و  20تا  10شود. هر گروه می

ئه  های غیر دولتی برای اراكند، مواجه است. در این روش به طور معمول، سازماناندازی ارائه می خدمات اعتباری و پس

 گیرند. های الزم و سایر خدمات مکمل به گروه شکل میآموزش 

هیچ یک از اعضای گروه به صورت منفرد با بانک مرتبط نیستند بلکه این كل گروه است كه با بانک طرف است. از  

ف است،  معرو 82سویی همه اعضای گروه از وظایف، مسئولیت و حقوق یکسان برخوردارند. این الگو كه به الگوی پیوندی 

 (. 2001نیازمند روابط اجتماعی بسیار نزدیک و پیوندهای قوی اجتماعی میان اعضا است )زللر، 

های خودیاری  های خودیار در هندوستان شکل گرفته است. در این كشور تعداد گروه یکی از مهمترین تجارب گروه 

میلیون عضو در سال  23میلیون گروه و بیش از  1/ 6به  1999هزار مورد در سال  33اند از كه با بانک پیوند ایجاد كرده 

 
82 Linkage Banking 
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آغاز   1992های خودیار را در سال مهمترین بانکی است كه در هند برنامه پیوند با گروه  "نبرد"افزایش یافته است.  2005

 كرده است. 

راد، اعضای این  شود معموال فقیرترین اف های مبادله به گروه تحمیل میاز آنجا كه در این روش بار زیادی از هزینه 

سازد )هلمز پذیر میها به خدمات مالی را امکانتوان گفت این روش دسترسی فقیرترین دهند، لذا میها را شکل میگروه 

خورد كمترین هزینه را برای  (. بدیهی است در این الگو، موسسه ارائه دهنده خدمت كه گروه بدان پیوند می2006

  96های موردی، نرخ بازپرداخت وام توسط این گروهها حدود شود. بر اساس بررسی میانداز و اعتبار متحمل مدیریت پس 

 (. 10، ص 2001درصد بوده است )زللر، 

 

 ها پراكندگی جغرافیایی گونه

های خود در كاهش فقر را به نشان داده است. ولی  مالیه خرد طی یک دهه اخیر در نقاط مختلف جهان، توانایی

های آسیا، آمریکای التین و آفریقا مورد استفاده قرار  رویکرد از سوی كشورهای در حال توسعه و در قاره بیش از همه این 

 های موسسات اعتبارات خرد را از یکدیگر متمایز كرده است. گرفت. تفاوت شرایط محیطی، ویژگی 

ه شده است. اما ضعف انداز غیررسمی سنتی الهام گرفتهای پس در آفریقا، توسعه اعتبارات خرد از گروه 

تشکیالت سازمانی در سطح میانی و كالن، مانع گسترش قابل توجه در این قاره شده است. در آسیا، بنیانگذاران  

خواهانه همراه با یک زیرساخت  موسسات اعتبارات خرد، كارآفرینان اجتماعی با گرایش قوی توسعه هستند. زمینه عدالت 

های اعتبارات خرد بدل كرده است. در آمریکای  را به پیشاهنگ ایجاد رشته فعالیت بانکی به خوبی سامان یافته، آسیا

التین، پیشاهنگان اولیه، هدف اصلی خود را پوشش فقراِی فعال اقتصادی )افرادی كه دارای واحد اقتصادی فعال هستند  

 ولیکن برای رشد واحد خود محتاج سرمایه هستند( قرار دادند. 

با یک ظرفیت سازمانی پیشرفته زمینه گسترش بعدی آن را فراهم آورد كه امروزه به   گیری همراهاین هدف 

شود و بر این اساس فرآیند تجاری شدن در آمریکای التین  عنوان بخش تامین مالی خرد تجاری شده شناخته می 

دیک در زمره  پیشرفت بیشتری نیز خواهد داشت. به موازات این روندها موسسات تامین مالی خرد در خاور نز 

 ها در جهان هستند. های این رشته فعالیت نوپاترین 

 الف( مالیه خرد در آسیا 

موسسات تامین مالی خرد آسیایی به ویژه آسیای جنوب شرقی هم از نظر گستردگی مخاطب )تعداد مشتریان( و  

ین فعالیت در جهان قلمداد برنده اترین نهادهای پیش رسانی و امداد )فقر نسبی مشتریان( مهمهم از نظر عمق كمک 

بانک راكیات در   83های شاخص این موسسات، گرامین بانک و كمیته پیشرفت روستایی بنگالدش، شوند. نمونهمی

 
83 BRAC 
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ترین موسسات  ترین و در عین حال موفقدر هند هستند كه شاخص 84اندونزی، و بانک ملی توسعه كشاورزی و روستایی

 اند. مالیه خرد جهان

اند و بیش از  خواهانه پا به عرصه گذاشته تشکیل شده در این قاره با اهداف اجتماعی و عدالت  غالب موسسات 

دستیابی به سود، نجات فقرا از فقر را هدف اصلی خود قرار داده اند. به عنوان نمونه گرامین بانک بنگالدش و نیز بانک  

گذاری كرده و در مسیر رهایی ترین سطوح فقر را هدف ینالمللی، پایهای بینترین نمونهشدهنبرد هند به عنوان شناخته 

 دارند.فقرا از نگدستی گام بر می

 مالیه خرد در آمریکای التین ( ب

روند. در السالوادور پیشگامان مالیه خرد منطقه آمریکای التین به شمار می  86در بولیوی و فاینانسر كالیپا  85بانکوسول

طور عمده درگیر مشکل بیکاری شهری در قیاس با بیکاری روستایی بود، كمتر به فقر  بانکوسول در آغاز فعالیت خودد به 

و آغاز   1990های شغلی جدید متمركز بود. اما در پایان دهه پرداخته و بیشتر در مدار كارفرمایان خرد برای ایجاد فرصت

های تجاری به آن تکمیل شد. این  نکقرن جدید، نمای كلی نظام تأمین مالی خرد در آمریکای التین با ورود برخی با

شدند. در نتیجه، این روند فعالیت كنونی  ها با مشاهده موفقیت مؤسسات تأمین مالی خرد غیردولتی جذب این نظام بانک

 توان تقسیم كرد:تأمین مالی خرد در آمریکای التین را به سه طبقه عمده می 

-های غیردولتی در انجام فعالیتكنند. این سازمانن مالی می های غیردولتی كه كارفرمایان خرد را تأمیسازمان  •

خدمات توسعه تجاری، آموزش ضمن خدمت و   با این حال ممکن است،های مالی متبحر و متخصص هستند، 

 ای را نیز ارائه دهند. خدمات مشاوره 

اند. این  ی تبدیل شدههای حقوقی كه در ابتدا سازمان غیردولتی بوده و در حال حاضر به مؤسسات مالشخصیت •

 مؤسسات از طرف مقامات بانکی كشورها تحت نظارت قرار دارند. 

ها با ایجاد بخش  اند. برخی از این بانکدرآمد را نیز در زمره مشتریان قرار دادههای كمهای تجاری كه گروهبانک •

های دیگر به ایجاد شركتی كه بانکاند، در حالی ای در درون بانک برای تأمین مالی خرد وارد این بازار شدهویژه

دهند. در برخی موارد  اقدام كرده و تمام مبادالت خود با مشتریان تأمین مالی خرد را از طریق آن انجام می

-گذاران محلی و بیندر ونزوئال، واحدهای تأمین مالی خرد تخصصی با حمایت سرمایه 87دیگر، مانند بَن جِنت

های بزرگ عمومی با مأموریت اجتماعی و ایر موارد )برزیل، شیلی، كلمبیا( بانکاند. در سالمللی ایجاد شده

 
84 National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) 
85 BANCO Solidrio – Bolivia  
86 Financiera Calpia 
87 Ban Gent 
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های عمومی بزرگترین عرضه كنندگان اعتبارات  اند. در برزیل و شیلی، این بانکسیاسی وارد این فعالیت شده 

 خرد در كشورهای خود هستند.

تأمین مالی خرد در آمریکای التین را به   "شدنتجاری "بندی باال، دو گروه دوم و سوم پدیده موسوم به در طبقه

  2004الذكر(، تا دسامبر سال مؤسسه )تركیبی از مؤسسات فوق 120آوری شده از اند. بر پایه اطالعات گرد جریان انداخته 

غ میلیارد دالر آمریکا فراهم شده است كه متوسط مبل 3/ 35میلیون متقاضی به مبلغ  2/3دسترسی به اعتبار خرد برای 

 دالر آمریکاست.  1000هر وام آن بیش از 

های غیر دولتی، به كنندۀ تأمین مالی خرد در این منطقه آن است كه سازماندیدگاه غالب در میان كارگزاران هدایت

پذیری عملکرد خود، بهترین واحدها برای گسترش تخصیص اعتبار به اقشاری از جامعه هستند كه تاكنون به علت انعطاف

كنند، با این حال ها، با آنکه نیاز فقیرترین اقشار را درك میاند. این سازماناندازه كافی از این اعتبارات استفاده نکرده

تواند به افرادی )یا گروههایی از مردم( داده شود كه دارای حداقل ظرفیت الزم برای عقیده دارند كه اعتبار خرد تنها می

 بازپرداخت آن هستند. 

،  1992تر از سایر مناطق جهان است. در سال تجاری شدن تأمین مالی خرد در آمریکای التین بسیار پیشرفتهجریان 

شود كه این بانک از نظر  بانکوسول، اولین نمونه یک سازمان غیردولتی بود كه تبدیل به یک بانک تجاری شد. گفته می

المللی سسه تأمین مالی خرد است كه به بازار سرمایه بینهای بولیوی پیشی گرفته و نخستین مؤسودآوری از سایر بانک

 دسترسی دارد.  

 مالیه خرد در آفریقا  (ج

رسمی ایجاد  های بخش غیر دهد كه موسسات مالیه خرد در این قاره با اتکا بر مکانیسمتجربه آفریقا نشان می

قرض دادن آن به اعضا در صورت نیازشان اندازها در جوامع محلی و عملکرد بخش غیررسمی متکی بر بسیج پس  اند.شده

ها  هایی ویژه مشخص مانند عروسی و عزا است. بعضی از این گروه گذاری، مصرف و اتفاق به پول نقد برای سرمایه

دهند. مالك عمل بنیادین )در تجربه آوری شده را به صورت گردشی در اختیار اعضای خود قرار می اندازهای جمعپس 

 بار خرد(، حفظ وحدت منافع مشترك گروه بوده و هست.سنتی واگذاری اعت

های  های كارگاه بانکداری روستایی به مثابه اقتباسی از الگوی گرامین بانک بنگالدش برای اولین بار در برنامه

  روستایی كنیا به كار گرفته شد. این برنامه، اقتباس مناسبی از بکارگیری وحدت و اشتراك منافع گروه و ارتباط بین

انداز با یکدیگر است. در این الگو كه در مناطق دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است، های اعتبار و پسابزارها و دستگاه

 10های ها به گروه شود. وامانداز اعضا و در برخی مواقع ادغام آنها با وجوه خیرین، بسیج میهم سهم سرمایه و هم پس

فقط نیمی از آنان در یک زمان لحاظ شده و منافع نیمی دیگر از آنان تنها پس از شود، لیکن منافع عضوی اعطا می
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ای، خطر ورشکستگی  شود. نکته آنکه، پرداخت وام به صورت زنجیره بازپرداخت وام اولیه توسط گروه اول لحاظ می

 دهد. موسسات تامین مالی خرد را كاهش می 

كنند و  به صورت مشترك برای دریافت یک وام بسیج می  اندازهای خود رادر شکلی دیگر، اعضای گروه پس

اندازهای گروه به عنوان تضمین و وثیقه در مقابل وام ارائه شود. گروه با قبول مسئولیت  سپس ممکن است پس 

شود. در این كند. بازپرداخت وام به صورت انفرادی اما از حساب مشترك گروه برداشت میبازپرداخت، وام را دریافت می 

 رسانند. آوری وام را به حداقل میهای توزیع و جمع وارد، موسسات تامین مالی خرد، هزینه م

اند. گروه موسسات متکی بر روش  های غیررسمی شکل گرفتههای یاد شده، بر اساس تجربهمجموعه روش 

تعهد مشترك )در مقایسه با   اعتبار كه در آفریقا، مانند هر منطقه دیگری متداول است، بر فشار همسان و قبول -اندازپس 

ورزد. در صورت پرداخت وام به افراد، موسسات تامین مالی روش سپردن وثیقه( برای تضمین بازپرداخت وام تاكید می

هایی به اخذ سپرده تضمین اجباری  ها و در زمان مدت سررسید بازپرداخت، تعدد پرداخت های كوتاه خرد به اتکا به دوره 

كنند كه در آنجا تراكم جمعیت  ی از موسسات تامین مالی خرد آفریقایی در مناطق روستایی كار میتمایل دارند. بسیار

های غیردولتی نقش كمکی رسانان و سازمانشود. یاری های عملیاتی میهای ضعیف موجب افزایش هزینهكم و زیرساخت 

های آزمایش  اند. آنها با ترویج بهترین تجربهمهمی را در توسعه موسسات تامین مالی خرد در صحرای آفریقا ایفا كرده

های كارفرمایی قرض گیرندگان، یاری ای، در جهت ایجاد ظرفیت محلی و توسعه مهارتالمللی و منطقهشده بین 

 اند. رسانده 
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 معرفی تجارب موفق مالیه خرد

 تجارب موفق و كارای مالیه خرد در كشورهای جنوب در سه الگوی شناخته شده

 الگوی فردی  •

 های منسجم الگوی گروه  •

 های خودیار الگوی گروه  •

 شود. این چارچوب محورهایی چون شوند. برای این شناسایی از یک چارچوب واحد استفاده می معرفی می

 گیری  ها و اهداف شکلضرورت •

 ساختار مدیریت و گردش كار   •

 ها اصول حاكم بر فعالیت  •

 عوامل مؤثر بر موفقیت  •

 دستاوردهای موسسه مالیه خرد  •

 ها در عملکرد  محدودیت -تنگناها •

    ادی و اجتماعی كوتاه و بلند مدتآثار اقتص  •

 گیرد.را در بر می 
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 : بانك راكیات اندونزی1نمونه شماره  

 های پیشینی دانستنی 

های اخیر و گستردگی و تنوع بخش مالیه خرد اندونزی را به كاهش فقر طی دهه های در اجرای برنامه موفقیت

به بعد به دلیل اجرای  1983كرده است. نرخ سالیانه كاهش فقر از عنوان یک كشور نمونه در عرصه جهانی مطرح 

اصالحات اقتصادی در این كشور از بهبود قابل توجهی نسبت به قبل برخوردار بوده است. مالیه خرد در این میان نقش  

 مهمی را بر عهده داشته است. سه عامل در ایجاد این پدیده موثر بودند: 

 لتهای صریح و روشن دو سیاست ▪

 رشد اقتصادی پایدار  ▪

   1983مقررات زدایی اقتصادی و مالی از سال  ▪

زدایی از  های كالن اقتصادی با اصالحات بخشی( مانند مقرراتدر اندونزی عملکرد اقتصادی مناسب )تركیب سیاست

گذاری مستقیم  افزایش سرمایه سیستم بانکداری، تقویت بازار سرمایه به همراه آزادسازی تجارت و اصالحات مالیاتی، به 

های اجتماعی نیز موثر  ها در بهبود شاخص ایجاد اشتغال و كاهش فقر منجر شده است. مجموعه این سیاست خارجی، 

 بوده است. 

اندونزی یکی از اولین كشورهایی كه مالیه خرد را در نظام بانکی خود به رسمیت شناخته است، دولت اندونزی مالیه    

های مالیه خرد را های دولتی فعالیت نوان ابزاری قدرتمند در كاهش فقر به شمار آورده و بسیاری از وزارتخانهخرد را به ع

ها بوسیله كاركنان آموزش ندیده به اجرا درآمد، و در نتیجه  اند. هرچند بسیاری از این برنامه هایشان ادغام كرده با برنامه

های قابل توجهی رو  اند. اما در مجموع تجربه مالیه خرد در اندونزی با موفقیتبوده نرخ بازپرداخت پایینی داشته و ناپایدار 

 به رو بوده است.

برخالف دیگر كشورهای پیشرو در مالیه خرد مانند بنگالدش یا بولیوی، اندونزی فاقد موسسه مالیه خرد غیردولتی   

غیردولتی، كه برخی از آنها پس از مدتی به بانک  های بزرگی است. در اغلب كشورها مالیه خرد عموما بوسیله سازمان

های تجاری شوند، گسترش داده شده است. حال آن كه در اندونزی مالیه خرد تحت سلطه بانکتجاری تبدیل می

خصوصی و یا دولتی قرار دارد. نتیجه آن كه مالیه خرد فقرگرا و بدون وثیقه در این كشور نسبت به بسیاری دیگر از 

 گیرد.  تر مورد استفاده قرار میكشورها كم

دولتی كه از سوی دولت مسئول   -بزرگترین موسسه رسمی مالیه خرد در اندونزی بانک راكیات است، بانک تجاری  

تجربه این بانک تجربه توزیع اعتبارات خرد از طریق سیستم بانکی است. های روستایی شده است. ارائه مالیه خرد و وام 
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ای توانند از طریق فعالیت در قالب تجاری خدمات ارزنده های مالی نیز میاكی از آن است كه واسطهتجربیات این بانک ح

 را به طبقات با درآمد پایین ارائه دهند.

ای برخوردار  آهنگ در نهضت تامین مالی خرد از جایگاه ویژه گذار و پیشهرچند گرامین بانک به عنوان بینان

رود. شهرت بانک ترین موسسات مالی در جهان به شمار میاندونزی یکی از بزرگترین و موفق است، اما بانک راكیات 

راكیات عالوه بر ارائه خدمات اعتباری خرد، در آن است كه تنها موسسه اعتباری بوده كه در جریان بحران اقتصادی شرق  

 آسیا، سودآوری خود را در سطح مطلوبی حفظ كرده است. 

تاسیس شد یکی از سه بانک اصلی دولتی در اندونزی است كه بر اساس قوانین  1968سال  بانک راكیات كه در 

كند. وظیفه اصلی بانک ارائه خدمات بانکی به جامعه روستایی و شهری های تجاری غیردولتی عمل میو معیارهای بانک

 د است. های متوسط، كوچک و خرانداز و اعطای اعتبار به رشته فعالیت از طریق تجهیز پس 

اندازی شد تا اعتبارات  واحد روستایی توسط بانک راكیات راه  3000، با درخواست دولت، 1970در طول دهه 

ای به كشاورزانی كه در برنامه توسعه كشاورزی دولت شركت داشتند اعطا كند. لذا بانک راكیات، تامین اعتبار  یارانه 

خود آغاز كرد. ماموریت این واحدها ارائه اعتبار به كشاورزان   88با ایجاد واحدهای روستایی 1970روستایی را از سال 

این بانک فعالیت خود را در قالب سیاستی جدید  1983تولیدكننده برنج برای دستیابی به خودكفایی غذایی بود. در سال 

ی كوچک و هاسامان داد: شعب روستا عملکرد تجاری داشته، وابسته به یارانه نباشند، و دسترسی صاحب بنگاه 

 اندازكنندگان كم درآمد در مناطق روستایی كشور را به وام فراهم كنند.پس 

گیری بحران اقتصادی شرق آسیا، بانک سازماندهی مجددی انجام داد و به چهار بخش  ، با شکل1998در سال 

)شعبه كوچک شامل باجه بانک  3694های چهارگانه، بخش اعتبارات خرد است كه استراتژیک تقسیم شد. یکی از بخش

روز در هفته فعال بوده و امور   5تا  3باجه نقدی دارد كه از  319گیرد. عالوه بر این، بانک كارمند( را در بر می 11تا  4

میلیون روپیه  25هزار تا  25هایی بین دهد. این واحدها وام انداز و اقساط را انجام می مربوط به دریافت و پرداخت پس 

تریلیون روپیه پرداخت كرده بودند. در   9/6های خردی با مجموع وام  2000ن واحدها تا جوالی سال كنند. ایاعطا می

 تریلیون روپیه بوده است.  5/18میلیون نفر، با موجودی  1/25انداز بالغ بر  های پسهمان زمان تعداد حساب 

كند. شعب عادی عرضه می شود كه همه خدمات بانکی را ماننددومین بخش بانک، خرده فروشی نامیده می

امکان دسترسی صاحبان   2000كنند. شعبه از سال میلیارد روپیه پرداخت می 3های كوچک به مشاغل، تا میزان آنان وام 

 اند.انداز را به اطالعات حساب خود از طریق اینترنت ایجاد كرده های پس حساب 

 
88 Unit Desa 
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میلیارد روپیه   3هایی به ارزش بیش از ها بوده و وامسومین بخش بانک مسئول پرداخت وام به شركت

داری مانند  گذاری نامیده شده و امور مربوط به خزانهداری و سرمایهپردازد. چهارمین بخش بانک، بخش خزانهمی

 كند. نگهداری ذخیره و خرید اوراق بهادار را انجام داده و امور مالی شعب بانک را هدایت می

انداز از همان ابتدا از حمایت سیاسی دهی خرد و بسیج پس خرد تحت وام  های مالیههای تجاری برنامه تالش 

ریزی برخوردار بود. این وزرا بر روند فعالیت واحدهای روستایی  باالی وزرایی چون دارایی و اقتصاد و سازمان ملی برنامه

آن واحد به یک واسطه مالیه خرد  كنند. نظارت آنان تا زمان تبدیل ماهه یا سالیانه نظارت می 3بانک راكیات به صورت 

 تمام عیار ادامه دارد. 
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 گیری مالیه خرد در اندونزی ها و اهداف شکلضرورت .1

اندونزی در سه دهۀ گذشته شاهد توسعه موازی شهر و روستا و كاهش سریع فقر بوده است؛ ولی هنوز هم سطح  

های كوچک هستند و یا اینکه در واحدهای مجریان طرح درآمد بیشتر مردم این كشور پایین است و اكثریت مردم یا 

كوچک مشغول به كارند. از این رو تامین مالی خرد یکی از مهمترین ابزارهای كمک به طبقات فقیر در كشور اندونزی 

 است.

یک برنامه   1983است. راكیات كه تا سال  ماموریت اصلی بانک راكیات ارائه خدمات بانکی در مناطق روستایی

كرد، در این سال به صورت یک برنامه مستقل، فعالیت خود را  ای به كشاورزان برنج كار را دنبال میایت اعتبار رایانههد

 های بانک راكیات در حوزه عبارت بودند از:در قالب اهدافی تازه آغاز كرد. هدف 

 اقتصادی روستایی،   جایگزینی اعتبارات خاص كشاورزی با اعتبارات با مصارف عام برای هر نوع فعالیت •

دهی مشخص همراه با گسترش كافی جهت پوشش همه های وام ای با نرخجایگزین ساختن اعتبارات یارانه •

 ای مالی و عملیاتی  های واسطه هزینه 

 اندازها و اعتبارات( برای جمعیت روستاییفراهم كردن دامنه كامل و وسیعی از خدمات مالی )پس  •

بخش قابل توجهی از اهداف بانک تحقق یافت.  برنامه، جود چند سال پس از شروع های موبا توجه به ارزیابی

 اندازها، تجلی یافت.  موفقیت استثنایی راكیات در تجهیز پس 

 

 ساختار مدیریت  .2

واحد خدماتی در سراسر اندونزی است. هر یک از شعب این   387شعبه و  3650شبکۀ خدماتی بانک راكیات شامل  

درصد از كل   17شوند. این شبکۀ بانکی، اند اداره میهای الزم را دیده كارمند مجرب محلی كه آموزش 5یا  4بانک توسط 

های بانکی را در اختیار دارد و فعالیت شعب در این بانک تحت نظر بانک  درصد از سپرده 41ها و تسهیالت پرداختی بانک

 مركزی است. 
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واحد نظارت دارند، و  11كه هر یک به طور متوسط بر عملکرد شعبه وجود دارد  12در هر منطقه بیش از 

های واحدها را هماهنگ، تنظیمات نرخ  ها و سیاستدهند. این شعب همچنین فعالیتاقدامات اصالحی الزم را انجام می

های مورد  گذاری ها و سیاست ریزی، آموزش كنند، و نیز بودجه گذاری داخلی را مشخص می بهره و قیمت انتقال سرمایه 

 دهند.نیاز واحدها را انجام می 

 كارمند دارند. 4كنند. این واحدها به طور معمول واحدهای بانک راكیات ساده و شفاف عمل می  •

 مدیر واحد كه در واقع سرپرست آن است، وام را تصویب می كند و مسئولیت عملیات واحد را به عهده دارد.   •

ساختار بانك راكیات

بنگاههای كوچک و 
خرد

شعبه324

واحد3724

پست روستا286

كارمند18613

بنگاههای متوسط

شعبه323

كارمند12597

مدیریت واحد

كارمند وام

تحویل دار

منشی
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مامور وام كاربرد وام را مورد بررسی و حوزه كسب و كار آینده وام گیرنده را مورد ارزیابی قرار دهد. وی  •

 پردازد. ها میام تماس منظم با مشتری برقرار كرده و به جمع آوری اقساط بازپرداخت و

گذاری، برداشت و كند. )عمدتا سپرده رسانی میدار به مشتریان در انجام معامالت نقدی خدمتتحویل  •

 پرداخت وام( 

كند و مسئولیت نگهداری های بانکی كمک میمنشی یا مسئول دفتر نیز به مشتریان در تکمیل كردن فرم  •

 دفاتر واحد را بر عهده دارد.  

 یابند:با گسترش كسب و كار و توسعه فعالیت، كارمندان بر طبق استانداردهای زیر افزایش می 

 فقره وام  400یک كارمند وام برای  •

 مبادله نقدی روزانه  200یک تحویلدار برای  •

 مراجعه 150یک مسئول دفتر برای  •

ر است. اگر واحد به حدی از رشد دست یافت كه نیازمند كارمندان بیشتر بود این واحد به دو  نف 11سقف كارمندان 

دهند: یک  نفر را پوشش می 2ها، های روستا زیر نظر واحدها قرار دارند. این بخش شود. بخش واحد جداگانه تقسیم می 

 كنند. آوری میها را جمعز و بازپرداختانداروز فعال هستند، و پس 5ها یک تا  مسئول دفتر و یک تحویلدار. بخش 

 

 چگونگی گردش كار بانك راكیات  .3

ای )در قالب  در این بخش ابتدا به بررسی تغییر فعالیت شعب بانک راكیات از یک واحد تأمین كننده اعتبارات یارانه 

 پردازیم.های دولتی( به واحدهایی كامالً سودآور برای توزیع اعتبارات كوچک میطرح

ای برای كشت برنج تاسیس  میالدی و به منظور پرداخت اعتبارات یارانه 1970بانک راكیات اندونزی در سال  شعب 

های اعطایی، و همچنین در دستور كار قرار گرفتن برنامۀ كاهش  با توجه به بازپرداخت ضعیف وام  1982شدند. در سال 

ای از سوی دولت وجود  به ادامۀ پرداخت اعتبارات یارانه های حمایتی، دیگر تمایلیدخالت مستقیم دولت در اجرای طرح

های روستایی موظف كرد، شعب خود را به صورت نداشت. از این رو دولت اندونزی بانک راكیات را به مانند سایر بانک 

 خودكفا اداره كند.

ام مالی جدیدی بود تا هر  با تغییر فعالیت شعب، اصالح روش كار آنها نیز ضرورت یافت. مهمترین موضوع، ایجاد نظ 

یک از شعب بتوانند به صورت یک واحد مستقل عمل كرده و سودآوری آنها نیز به طور مجزا قابل محاسبه باشد.  
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هایی كه از لحاظ  بایست به مکانهمچنین برخی از شعب كه صرفاً برای پرداخت تسهیالت دولتی ایجاد شده بودند می

 .تجاری مناسبتر بودند، منتقل شوند

، به معنای تأمین اعتبارات كوچک و متوسط به 89ای را با نام كیوپدس برنامه 1984بانک راكیات اندونزی در سال  

كنندگان از تسهیالت توسط كارمندان شعب شناسایی  به اجرا گذاشت. در این برنامه، استفادهصورت یک فعالیت تجاری، 

گیرنده وام 700000حدود  1990ای كه تا سال $وع كم بود، برنامهشدند. زیان حاصل از اجرای این برنامه در مجممی

 مند شدند.كوچک و متوسط از آن بهره

به طور كلی، روش پرداخت اعتبار در قالب برنامه كیوپدس شبیه به پرداخت سایر اعتبارات كوچک و متوسط این    

 بل، دسترسی به اعتبار آسانتر بود.بانک بود، ولی نرخ سود در توزیع این اعتبارات قدری بیشتر و در مقا

انداز نیز آغاز شد و همراه  آوری پسهمزمان با اجرای این برنامه، طرح توسعه و تفویض اختیار به شعب در جهت جمع 

ها آزاد شد.  اندازها، اجازۀ هرگونه برداشت از این حسابهای معمول در بازار برای پسبا تعیین نرخ سودی معادل با نرخ

 انداز روستایی آغاز و در سال بعد در سطح كل اندونزی به اجرا درآمد.یا برنامه پس 90نامه با نام سیمپدس این بر

با تغییر در فعالیت، تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز در شعب و یک برنامۀ آموزش سریع كارمندان نیز به اجرا درآمد. 

 توانستند آن را به اجرا درآورند. كاركنان محلی خیلی زود با روش جدید آشنا شدند و 

 شود:امور بانکی به طور ساده و با یک روش مشخص و در جهت اهداف معین در قالب اقداماتی چند انجام می 

آوری  دستورالعمل مربوط به جمع اندازها:آوری پستهیة دستورالعمل مشخص برای پرداخت اعتبارات و جمع -1

 شود.ها از طریق ادارۀ مركزی تهیه میو نرخ سوداندازها، شرایط پرداخت اعتبارات پس

های خود را هر یک از شعب بانک ترازنامه و صورت سود و زیان فعالیتهای مالی یکسان: استفاده از روش -2

ها در این های اعتبارات پرداختی توسط شعب و یا حذف و تعدیل بدهیكنند. نگهداری حساب جداگانه تهیه می

شود. درآمد هر یک از شعب بانک به صورت دقیق  ها انجام میطور مرتب و بر اساس تاریخ ثبت بدهی ها به صورتحساب

ها و اعتبارات بین شعب  های نقل و انتقال سپرده شود. و مقررات مربوط به حفظ نقدینگی و پرداخت هزینهمحاسبه می

فواصل زمانی معین گزارش وضعیت عملکرد   شود. هر شعبه موظف است در بانک و واحدهای سرپرستی دقیقاً رعایت می 

 خود را تهیه و به واحد سرپرستی ارسال دارد.

مسئولیت پرداخت اعتبار و اخذ سود در هر منطقه در اختیار شعبه   ها به شعب بانك:تفویض اختیار و مسئولیت  -3

 كند.ها را تصویب میمربوطه است كه به طور مستقیم اغلب وام

 
89 KUPEDES 
90 SIMPEDES 
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كنند.  شعب هر ساله پاداش قابل توجهی را به نسبت عملکرد شعبه خود دریافت می پرداخت پاداش: كارمندان -4

 شود.همچنین از طرف ادارۀ مركزی نیز همه ساله برای كارمندان هر یک از شعب پاداشی تعیین و پرداخت می 

آموزشی برای  های آموزش كارمندان: بانک راكیات اندونزی تالش زیادی برای آموزش كارمندان شعب داشته و جزوه  -5

های مختلف شعب بانک تهیه شده است. این بانک پنج مركز آموزشی در مناطق مختلف را سامان داده كه در این فعالیت

 گیرند. های الزم قرار میكارمند زیر نظر مربیان مجرب تحت آموزش  6000مراكز هر ساله حدود 

 

 های بانك راكیات اصول حاكم بر فعالیت  .4

 یابد، از آن جمله:راكیات در چارچوب، اصول راهنما سامان میهای بانک فعالیت  

 كند.گذاری، اعتبارات بدون رایانه پرداخت میبانک راكیات ضمن ارائه خدمات سپرده •

 شود.اعتبارات پرداختی به صورت فردی است و لذا از افراد وثیقه اخذ می •

یابد. نرخ بهره مشروط بر عملکرد بازپرداخت افراد افزایش میها دهی با مبلغ كوچک است و اندازه وامآغاز وام  •

 باشد. می %24های بدون تاخیر در بازپرداخت  درصد به طور عمومی و برای وام  34ساالنه 

 شوند.ها معموال در اقساط مساوی ماهیانه بازپرداخت میوام  •

 ماه، طراحی شده است. 24و   18و   12و   9و  6و   4و  3ها در حد فاصل: دوره بازپرداخت وام  •

 از نکات اساسی در تامین اعتبارات خرد آن است كه: •

o   شعب بانک متکی به اخذ یارانه نبوده و پرداخت اعتبار هم محدود به دسترسی بانک به وجوه ارزان قیمت

 نیست.

o توانند از اعتبار استفاده كنند.  مشتریان خوش حساب به دفعات می 

o   تأمین اعتبار توسط بانک فقط به تعهد و توانایی اعتبارگیرنده جهت بازپرداخت وام بستگی دارد و مبلغ

 گیرنده وابسته است.  اعتبار نیز به نیازها و امکان بازپرداخت فعالیت مربوطه و شخص وام

o  به طور مجدد از تسهیالت بانکی   91وام تولیدی درصد اعتبارگیرندگان در قالب برنامه  80بیشتر از

 اند.استفاده كرده

 
91 Kredite Umum Pedesaan, The Lone Product of BRI's 
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o شود و در مقابل بانک اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار مشتریان توسط بانک و بدون هرگونه دخالت انجام می

ها را پوشش  گیرد. نرخ سود باید بتواند تمام هزینه هم تمام ریسک مربوط به تامین اعتبار را به عهده می

های سربار، هزینۀ تأمین منابع و ریسک عدم بازپرداخت وام به عالوه آنکه سود كافی را  كلیۀ هزینهدهد؛ 

 نیز تأمین كند.

o ها و  شود. این بانک در اغلب حوزه مالیه خرد بانک راكیات بوسیله شعب روستایی آن انجام می عملیات

اند كه خود بدان ثیقه فراهم شده درصد مقدار و 83ها معموال مناطق كشور شعب روستایی دارد. وام 

توانند از بانک وام بگیرند و معناست كه مشتریان فقیر كه وثیقه ندارند و یا وثیقه های اندكی دارند نمی

كه بانک كنند كه وامی از بانک تقاضا كنند. جالب اینجاست در حالیخودشان نیز به ندرت تالش می

 دهد.  انداز به آنها ارائه میند، اما خدمات پسكراكیات به این گونه فقرا وام اعطا نمی

 نکات مهم در تجهیز بانک راكیات نیز قابل اعتناست: •

o های در واقع پرداخت اعتبار كه فعالیت اصلی یک واحد بانکی در كسب سود است، فقط یک طرف فعالیت

ائه خدمات الزم به  اند با اردهد. شعب بانک راكیات اندونزی توانستههای مالی را تشکیل میواسطه

اندازكنندگان كوچک، وجوه مالی بیشتری را نسبت به آنچه توسط سایر مؤسسات و یا دولت در پس 

 اندازهای مردمی جذب كنند.گیرد، از طریق پساختیار این بانک قرار می

o ت  شوند. شعب بانک راكیا آوری میاندازها از افرادی كه مایل به اندوختن پول خود هستند، جمعپس

 كنند. گذاری نمیاندونزی كسی را مجبور به سپرده

o  شود. شعب بانک برای اندازكنندگان تدوین میانداز مطابق با نیاز پسهای پس شرایط حساب

 اندازكنندگان، پس 

 امنیت پول آنان  ▪

 انداز شده سهولت در استفاده از پول پس ▪

 محل مناسب برای نگهداری و حفظ اطالعات به صورت محرمانه  ▪

امکان استفاده از تسهیالت بانکی و برخورداری از نرخ سود واقعی را برای مشتریان تأمین  و ▪

 كنند.  می
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اندازهای شود، خود موجب جلب پس كشی به مشتریان بانک اعطا میدر همین حال جوایزی هم كه بر اساس قرعه  

 درآمد( است.كوچک )از جانب افراد كم 

های  های پرداختی در دامنهتوزیع وام  1دهد. در جدول به متقاضیان وام می بانک راكیات در مقادیری گوناگون  •

تا   150ای میان های پرداختی دامنهنشان داده شده، كه گویای آن است كه غالب وام 2007مختلف در سال 

 گیرد. دالر را در برمی  1500

 اندونزیدرصد و مبلغ وامهای پرداختی توسط بانک راكیات : 1جدول شماره 

 درصد وام گیرندگان معادل مبلغ به دالر مبلغ وام روپیه

 %6/14 152 000/500تا مبلغ 

000/000/1 - 000/500 303 – 152 3/30% 

000/000/2 – 000/000/1 606-303 8/31% 

000/000/5 –  000/000/2 1515 –  606 2/20% 

 %2/3 1515 000/5/ 000بیشتر از 

  

اندازها به مراتب چشمگیرتر از فعالیت شعب در توزیع اعتبار است؛ به آوری پسبانک در جمعفعالیت شعب این  •

ها اختیار كامل تفویض شده است. بر اساس آوری سپرده خصوص از زمانی كه به شعب این بانک در زمینۀ جمع

اندازهای این سمیلیون حساب سپرده در شعب این بانک وجود دارد كه كل پ  17، بیش از 2007آمار سال 

  70اندازها كم است و متوسط مبلغ در بیش از میلیارد دالر است. البته مبلغ اكثر پس  4/2ها بیش از حساب

انداز را مشتریانی بیانگر آن است كه درصد غالب مشتریان پس 2دالر است. جدول  66ها كمتر از درصد حساب

 اند.، به این كار مبادرت ورزیدههادهند كه با وجود مبالغ پایین اندوخته تشکیل می

 انداز در شعب بانک راكیات اندونزی های پسدرصد و مبلغ حساب: 2جدول شماره 

 درصد سپرده گذاران معادل مبلغ به دالر انداز روپیهمبلغ پس

 %41 8 000/25ا مبلغ ت

000/200 –  000 /25 61 – 8 8/30% 

000/000/1 – 000/002 303 – 61 1/18% 

000/000/5 –  000/000/1 1515 –  303 3/8% 

 %7/1 1515 000/5/ 000بیشتر از 
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درصد از   41درصد از كل تسهیالت بانکی اندونزی را بر عهده دارد و جذب  17بانک راكیات پرداخت  •

 پذیرد.  های بانکی اندونزی نیز توسط همین بانک صورت می سپرده 

كند و لذا به مشتریانش خدمات آموزشی ارائه كننده خدمات اجتماعی تلقی نمیاین بانک، خود را به عنوان نهاد  •

دهد. هدف آن كسب سود است و مالیه خرد را به عنوان كسب و كاری مناسب برای تحصیل  و تربیتی ارائه نمی

  175(. شایان اطالع است كه واحد روستای بانک راكیات 1992)مارگارت رابینسون،  آورد سود به حساب می

 بر اساس ارائه وام به خانوارهای كم درآمد بدست آورد.    1995میلیون سود را در سال 

 

 عوامل مؤثر بر موفقیت بانك راكیات  .5

ه رشته تحریر درآمده است، عوامل  های متعددی كه در زمینه بررسی عملکرد بانک راكیات بها و گزارشدر پژوهش  

 شود، اهم این عوامل عبارتند از:  مختلفی به عنوان عوامل اصلی موفقیت این بانک ذكر می

عملکرد خوب مدیریت كالن اقتصادی در اندونزی یک محیط كسب و كار به نسبت مناسب و پایدار را فراهم   •

 آورده است. 

 های كالن اقتصادی محتاطانه با اصالحات پی در پی بخشی  تركیب سیاست  •

زدایی بانکداری، و باز كردن بازار سرمایه به همراه آزادسازی انجام اصالحاتی از سوی دولت شامل: مقررات •

ایجاد اشتغال و كاهش فقر كمک   گذاری مستقیم خارجی،تجارت و اصالحات مالیاتی )این اصالحات به سرمایه

 های برون گرایانه در بهبود شاخصهای اجتماعی نیز موثر بود.(یاستكرد. این س

 های اعتبارات هدایت شده های اعتباری و عدم وجود برنامه عدم مداخله دولت در سیاست •

  5ها و بین درصدی برای وام  31های بهره مختص به خود برای سپرده ها و اعتبارات )متوسط اختیار تعیین نرخ •

 درصدی( 10-11ی سپرده های مختلف در شرایط نرخ تورم درصدی برا 18/ 7تا 

 درصد( 2ها )كمتر از  نرخ پایین عدم بازپرداخت وام  •

 وام فعال به ازای هر كارمند(  530كارایی و بهره وری مطلوب كاركنان ) •

 تمركز بر تعداد مشخصی از خدمات انعطاف پذیر و متناسب با خواست مشتریان •



المللی ماليه خرد : مروري بر تجارب بين 2پيوست    

هاي كارآفرین و آموزش بانك پذیري در زاهدان طرح تشكيل گروه   

182 

 

كند. عالوه  ن اقتصادی مناسب و با ثباتی است كه بانک راكیات در آن فعالیت میپنج ویژگی اول حاصل محیط كال

 بر این عوامل 

 واحدهای روستایی به عنوان نقاط سود،

 های خدمت رسانی ساده و شفاف، فرآیندها و روش

 های مناسب برای كاركنان و مشتریان ایجاد انگیزه

 روند.و شفافیت و نظارت از نزدیک، از دیگر عوامل موفقیت بانک راكیات به شمار می 

های بانک، تعهد هیات مدیره و  های مالیه خرد از سایر بخشبانک راكیات به دالیلی چون تفکیک كامل فعالیت

های وام دهی و آزادی در یاستای تر و پایدار به لحاظ مالی، عدم دخالت سیاسی بر سمالکان دولتی به مالیه خرد حرفه

 (.79، ص  2006تعیین نرخ بهره توانسته است در این حوزه موفق شود )هلمز  

 دستاوردهای بانك راكیات  .6

رود. این بانک با ترین موسسات مالیه خرد به شمار میبانک راكیات در حال حاضر یکی از بزرگترین و موفق

اندازكننده خرد )با حساب متوسط میلیون پس  30اكنده شده و به حدود واحد روستایی در تمام نقاط اندونزی پر 3855

دهد. واحدهای روستایی بانک راكیات  دالر( خدمت ارائه می 540گیرنده خرد )با متوسط وام میلیون وام 3/ 1دالر( و  108

محلی و بدون یارانه و وجوه دولتی و  اندازاند و بر پایه پسرویکردی سودآور و پایدار را در ارتباط با مالیه خرد به كار بسته

-انداز بر پایه تجاری اثر مثبت قابل توجهی بر زندگی میلیونكند. تدارك خدمات اعتبار و پس یا وجوه خیرین فعالیت می

 ها فقیر و خانوارهای كم درآمد داشته است.  

شعب این بانک در هر سال سودآور است. یکی از افتخارات مسئوالن بانک راكیات اندونزی این است كه فعالیت اغلب  

 استفاده از یک نظام واحد در ادارۀ شعب، عامل مهمی در سودآوری این بانک است.

بانک راكیات اندونزی با توجه به اقداماتی كه تاكنون در زمینۀ توزیع اعتبارات خرد انجام داده، دریافته است كه   

ها متناسب با شرایط بازار آزاد است. یعنی روشی كه پیشرفت در  الیتبهترین روش در توزیع اعتبارات خرد، انجام فع

 توان گفت:بندی تجارب این بانک میكند. در جمعاعتباررسانی را با كسب سود بیشتر همراه می 

 تأمین به موقع اعتبار مهمتر از تأمین اعتبار ارزان قیمت است؛  •

 انداز هم هستند؛ سانداز دارند و قادر به پ تمام خانوارها نیاز به پس •
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 ها بهتر است؛های بانکی متناسب با شرایط بازار، برای مشتریان بانک و خود بانکارائه فعالیت •

توان روش نظارت شده مناسبی را همراه با بازدهی قابل قبول از طریق تفویض اختیار  ها، میسازی روشبا ساده •

 به واحدهای محلی به اجرا درآورد؛ 

های اقتصاد كالن كشور و توسعه امور زیربنایی روستاها در كسب در زمینه ثبات برنامه های دولت سیاست •

 موفقیت شعب بانک راكیات اندونزی مهم بوده است.

 

 ها در عملکرد بانك راكیات محدودیت   -تنگناها .7

مندتر نیز  از آنجایی كه بانک راكیات اندونزی هدف اصلی خود را كسب سود قرار داده است، لذا به فقرای توان

ها از دریافت خدمات اعتباری این بانک محرومند. از سوی دیگر نیز بانک به بدان  دهد و در واقع فقیرترین خدمت ارائه می

سبب كه رویکرد اجتماعی به فقر ندارد ارائه خدمات آموزشی و تربیتی نیز در دستور كارش قرار ندارد و لذا چندان در  

 داشته است.جهت توانمندسازی فقرا گام برن

 

    آثار اقتصادی و اجتماعی كوتاه و بلند مدت .8

 اند كه:، در مطالعه موردی چنین گزارش داده92كلود، رابینسون و دریودیسوریو

كنندگان در مالیه خرد بانک راكیات افزایش یافته و درآمد غالب آنها به حدی رسیده كه بتوانند درآمد شركت 

داری بر  های مالیه خرد در اندونزی اثر مثبت و معنینین آنها اظهار داشتند كه برنامهزندگی بهتری را فراهم كنند. همچ

 (.6، ص  1999تحصیل فرزندان داشته است ) 

اند كه: خانوارهایی كه دسترسی به اعتبار دارند به  رمنی و بنجامین كوئینونز، به این نتیجه دست یافته جوزف

درصدی در  12/ 9خانوارهای بدون دسترسی به اعتبار است. در اندونزی یک افزایش ای درآمدشان باالتر از طور عمده 

  %3گیرنده رخ داده حال آنکه افرادی كه وام دریافت نکرده بودند )گروه كنترل( تنها متوسط درآمد سالیانه افراد وام

 افزایش درآمد را گزارش داده بودند.

هانی انجام شده است، حاكی است كه كمتر كسی است كه از اعتبارات  نتایج یکی از مطالعاتی كه با همکاری بانک ج 

بانکی راكیات استفاده كرده باشد و هنوز هم فقیر باشد، زیرا پرداخت اعتبار به واحدهای كوچک از طریق شعب بانک 

 شور است. اندازكنندگان كوچک این كها نفر از پسراكیات اندونزی، هنوز هم تنها محل امن و راحت برای میلیون 

 
92 Kathleen Cloud, M. Rositan and D.Panjaitan-Drioadisuryo 
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2نمونه شماره   

 بانك ملی توسعه مصر

 

 الگوي فردي
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 : بانك ملی توسعه مصر 2نمونه شماره 

 های پیشینی دانستنی 

میلیون نفر رسیده است.  70جمعیت مصر طی ربع قرن گذشته به سرعت افزایش یافته و اكنون به بیش از 

درصد را فقرای روستایی تشکیل  71درصد آنها را فقرای شهری و  29میلیون نفر هستند كه  10/ 7حدود فقرای مصر 

درصد جمعت فعال مصر مشغول به كارند و كشور با بیکاری گسترده روبروست. از میان آنها كه مشغول   46اند. تنها داده 

غیررسمی فعالند. درحالی كه بیکاری در میان همه  درصد به كسب و كارهای خرد مشغول و بیشتر در بخش  40به كارند، 

 اند.ها سهم بیشتری از بیکاران را به خود اختصاص داده جوانان و تحصیل كرده های سنی و تحصیلی وجود دارد،  رده 

وجود خیل عظیم بیکاران در این كشور، تقاضای باالیی برای خدمات مالی خرد میان كارآفرینان فقیر مصری به 

  2درصد از وام گیرندگان بالقوه )كه بیش از  5ها صنعت مالیه خرد مصر تنها به حدود ده است. بر اساس تخمینوجود آور

 كند. رسانی میمیلیون نفرند( خدمت

های تجاری مصر همانند بسیاری از دیگر كشورهای در حال توسعه، به علت ریسک باال و  به طور سنتی بانک

بود كه عملیات مالیه   دادند. بانک توسعه ملی مصر اولین بانک تجاری چندانی نشان نمیمنفعت كم به مالیه خرد اقبال 

های امنیت اجتماعی و  خرد را در این كشور آفریقایی آغاز كرد. تا پیش از آن خدمات مالی خرد بیشتر تحت سیاست

ندگان این خدمات بود. بانک ملی آمد و صندوق اجتماعی مصر یکی از مهمترین تامین كنتوسعه انسانی به اجرا در می

 توسعه كه بانکی خصوصی است در حوزه ارائه خدمات مالی خرد از تجربه موفق بیش از دو دهه برخوردار است.

به عنوان یک شركت سهامی تضامنی )با مسئولیت محدود( و با  1980در سال   93بانک ملی توسعه مصر 

شعبه در سراسر   66ه عنوان یک بانک تجاری، خدمات خود را از طریق میلیون دالر شکل گرفت. این بانک ب 15سرمایه 

شركت سهامی با مسئولیت محدود را   65ها فعالیت خود، حدود دهد. بانک ملی توسعه در طول سالمصر ارائه می

سکن  های گوناگون اقتصاد، از جمله در زمینه مواد غذایی، گردشگری، خدمات مالی و م تاسیس كرده است كه در بخش

 فعالیت دارند. 

بانک توسعه مصر با دو هدف كسب سود برای بانک و نیز كمک به مبارزه با فقر در كشور، با همکاری آژانس  

برای انجام عملیات وامدهی خرد در چهار   1987، بخش كسب و كارهای كوچک را در سال 94المللی آمریکا توسعه بین

 اندازی كرد. شعبه خود راه

 
93 Egypt s National Bank for Development (NBD) 
94 United State Agency International Development (USAID) 
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جام امور مربوط به كسب و كارهای كوچک یک شركت تضامنی را در جنب بانک ایجاد كرد كه  این بانک برای ان

كند و نه قوانین و مقررات معمول بانک. بانک ملی توسعه تنها این شركت بر اساس قواعد و قوانین اعتبارات خرد عمل می 

شود، البته سایر  تقل در آن اجرا میدهی خرد به طور مستقیم و مسبانک تجاری خصوصی در مصر است كه عملیات وام 

ای مانند آنچه در بانک ملی توسعه  های مصر نیز ممکن است اعتبارات خرد ارائه دهند، ولی هیچ یک بخش جداگانهبانک

 دایر شده است، در كنار خود ندارند. 

یی كند. این های خرد و كوچک را در اقتصاد مصر شناسااین بانک تصمیم گرفت تا نقش بنگاه  1987در سال 

زایی برای بخشی از  گیرندگان نه تنها مبارزه با فقر است، بلکه اشتغال بانک متوجه شد كه اعطای وام به این نوع وام

های خرد در مناطق دیگر  های مشابه اعطای وام شود. به عالوه برنامه جمعیت از چشم افتاده این كشور نیز محسوب می

های اعتباریِ  تواند با انجام برنامه داد. بنابراین مدیریت بانک پی برد كه نه تنها میمیمیزان بازپرداخت باالیی را نشان 

 خرد كسب سود كند بلکه، با این اقدام زمینه كاهش فقر را نیز فراهم آورد. 

اندازی واحد  مبادرت به راه  "المللیتوسعه بین"با همکاری آژانس آمریکایی  "بانک ملی توسعه" 1987در سال 

، آژانس مذكور و بانک  1993های خرد را در چهار شعبه خود عرضه كرد. در سال های خرد و كوچک كرده، و واماه بنگ

شعبه افزایش دادند.  آژانس آمریکایی  13های خرد را در منطقه قاهره به ملی توسعه تعداد شعب مخصوص به وام

میلیون دالر بدین منظور  11دازد و یک تنخواه نقدی به مبلغ های اداری و اجرایی این برنامه را بپر موافقت كرد كه هزینه 

 تخصیص داد.  

میلیون پوند )سه میلیون دالر( از وجوه خود را به صندوق   10بانک ملی توسعه نیز به همین منظور مبلغ 

توان ری داشتند می برنامه اعتبارات خرد همکا اعتبارات خرد اختصاص داد. از دیگر نهادهای بین المللی كه با این بانک در 

 اشاره كرد.  97یونیسف و  96آژانس توسعه بین المللی كانادا ، 95به بنیاد فورد 

 های كوچک  دهی به صاحبان بنگاه این بانک با هدف پایدار كردن عملیات وام

 تجربه گرامین بانک، 

 اصول مالی بانکی 

 های غیر دولتی را با هم تركیب كرد.  و رویکرد سازمان

 
95 Ford Foundation 
96 Canadan International Development Agency 
97 The United Nations International Children's Fund (UNICEF) 
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پذیر و بوسیله كارمندان آموزش دیده و با  دهی انعطاف بدین معنا كه این بانک خدمات مالی خرد را در یک فرایند وام

های تامین مالی خرد و در سوددهی بانک  گیری، پیشرفت و گسترش برنامهكند. تمامی این موارد در شکل انگیزه ارائه می 

 اند.سال گذشته موثر بوده 20  در طول

 

 گیری بانك ملی توسعه ها و اهداف شکلضرورت .1

ها، كند. محدودیت عمده برای فعالیت این بنگاهكسب و كارهای كوچک در اقتصاد مصر نقش مهمی ایفا می

بانک ملی توسعه با دسترسی به منابع اعطای اعتبار و عدم تمایل سیستم بانکی برای به رسمیت شناختن آنها است. لذا 

 فعالیت خود را در بخش خدمات مالی خرد آغاز كرد.  1987درك این مساله از سال 

ای است. این بانک امیدوار است، برنامه اعتبارات خرد بانک ملی توسعه مصر، دارای اهداف متنوع و بلندپروازانه

اند،  های تجاری قرار گرفتهمهری سایر بانکمورد بیهای خرد و كوچک را كه مدت بتواند امکانات دسترسی بنگاه در كوتاه 

زایی كمک كند، بلکه به به اعتبار فراهم كند. در بلندمدت نیز امیدوار است كه نه تنها با گسترش اعتبارات خرد به اشتغال

نوعی،  وام گیرندگان كوچک نیز یاری دهد تا با رعایت استانداردهای مرسوم بانکی به صورت مشتری درآیند و به 

 پذیر شوند. بانک

   شود، از جملهدرپی این دو هدف اصلی، اهداف دیگری نیز دنبال می

 بهبود كیفیت زندگی وام گیرندگان كوچک  •

 ترویج و ایجاد اشتغال  •

 های كوچکحفظ و گسترش بنگاه  •

 های بهبود كسب و كار برای فقرا آموزش شیوه  •

گیرد. از  های بانکی رایج، اهداف اجتماعی را نیز در بر میم برنامه اعتبارات خرد بانک ملی توسعه، بر خالف وا

شود، بروز حوادث آنجا كه در بسیاری از موارد درآمد حاصل از یک بنگاه خرد، تمام درآمد یک خانوار فقیر را شامل می

 اهد داشت.  غیرمترقبه و ناگهانی برای هر یک از اعضای خانواده تاثیر بسیار زیاد در برنامه بازپرداخت وام خو

گیرندگان كوچک و همچنین ارائه آموزش به آنها  هدف نهایی برنامه بانک ملی توسعه بهبود كیفیت زندگی وام

در مورد نحوه افزایش كنترل روی منابع مالیِ خود آنهاست. اجرای این برنامه باعث افزایش اشتغال در سطح جامعه، 

وری(، بهبود حسابداری، دفترداری و جود )به ویژه در صنعت پیشه های موافزایش خوداشتغالی، حفظ و گسترش فعالیت 

 شود.گیرندگان كوچک میمدیریت منابع مالی وام 
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 گردش كار بانك ملی توسعه مصر  .2

پس از  كند. این بانک از طریق بخش مربوط به كسب و كار های كوچک در هر شعبه به متقاضیان وام اعطا می 

 شود:چند برای اعطای وام طی می مراجعه متقاضیِ به بانک، مراحلی

های  گیرندگان به پذیرش روش: یکی از اهداف اصلی بانک ملی توسعه تشویق وامانداز(های پس مرحله اول )حساب 

درصد از ارزش وام  10گذاری حدود های تصویب وام، سپرده بهتر مدیریت منابع مالی است. یکی از پیش شرط 

انداز نزد بانک ملی توسعه است. اجرای این پیش شرط، بانک را مطمئن حساب پس درخواستی توسط متقاضی، در یک 

 گیرندگان به اهداف برنامه متعهداند. كند كه واممی

های مهم مالی، كه با اهداف برنامه گیرندگان از این طریق در مورد روشبه عالوه، بانک بر این باور است كه وام

گیرند و پس از تسویه وام، درصد بهره می 8انداز خود گیرندگان از حساب پسند. وام بینسازگاری دارد، بهتر آموزش می

گیرندگان به طور گیری كنند. در نهایت از آنجا كه واماندازشان تصمیممجاز هستند كه در مورد نحوه استفاده از پس

شود. از زمان آغاز  بانک ملی توسعه می های اجباری باعث كاهش ریسکكنند، در نتیجه سپردهای تأدیه نمی معمول وثیقه

 اند.انداز كردهگیرندگان خرد نزدیک به دو میلیون دالر در بانک پس برنامه توسط بانک، وام

ها و سایر  : ابتدا مامور وام و مشتری در مورد مدت و نحوه بازپرداخت وام، نرخ بهره، هزینهمرحله دوم )تصویب وام(

شود. اگر  كنند و پس از آن اسناد الزم به منظور تصویب نهایی برای ناظر یا مدیر شعبه ارسال میشرایط با هم توافق می

انداز اجباری را آوری سپرده پس گیرد و برنامه جمع وام مورد تصویب قرار بگیرد، مامور وام با وام گیرنده تماس می

سفته امضا كند. اگر درخواست وام رد شود مامور وام  كند. به عالوه وام گیرنده باید پیش از دریافت وام، یک مشخص می

دهد. به طور كلی این فرآیند كمتر از دو هفته به درازا  ضمن تماس تلفنی دلیل عدم موافقت را برای وی توضیح می

 كشد.می

ا آغاز  آوری اقساط رشود، ماموران وام، كار نظارت و جمع : پس از آنکه وام پرداخت میمرحله سوم )نظارت بر وام(

روند. هدف از این كار فقط جمع آوری اقساط  كنند. ماموران وام به طور معمول، هر هفته به دیدار وام گیرندگان می می

 رود.  وام نیست، بلکه از نظر بانک، بازدیدهای هفتگی بخشی از تبادل اطالعات جاری به شمار می

انداز، آموزش گرفته و در خصوص نحوه كارآمد كردن كسب  یابند در مورد بانکداری و پس گیرندگان نیز فرصت می وام 

و كارشان از مشورت بانک استفاده كنند. این رهیافت، نمایانگر تعهد بانک ملی توسعه نسبت به نیازهای وام گیرندگان و 

گان متخلف را  سازد تا وام گیرندتمایل آنان برای تشویق انضباط مالی است. نظارت دقیق بر بازپرداخت، بانک را قادر می 

شود، از جمله آنکه در مواقع آوری استفاده میهای سنتی جمعها هم از روش بدون درنگ شناسایی كند. برای برگشت وام

 گیرد. لزوم، اقدام قانونی نیز صورت می
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 اصول حاكم بر فعالیت بانك ملی توسعه  .3

ی وام گیرندگان كوچک، صنعتگران و  هدف از برنامه مالیه خرد بانک ملی توسعه، رسیدگی به نیازهای اعتبار •

اند. بانک مذكور همچنین، اعتبارات خود را به های دیگر آنها را نادیده گرفتهسایر كارآفرینانی است كه بانک

 كند. های غیررسمی كه فاقد مدارك ثبت نیز هستند، اعطا می ها و بنگاه گروه 

درآمدساز را كه توسط كارآفرینان انفرادی در بخش غیر  های بانک ملی توسعه، موضوع تامین مالی فعالیت •

شود هایی اعطاء میها به بنگاههای خود قرار داده است. وامگیرد، سرلوحه این بخش از فعالیترسمی صورت می

های خرد جدید، هیچ  اندازی بنگاه كه از شهرت خوبی برخوردار باشند. در ضمن با توجه به ضوابط برنامه برای راه 

های تجاری، تولیدی و خدماتی هستند. صاحبان  های گوناگون بخش شود. مشتریان وام از رده می اعطا نمی وا

های برق، نانوایان، عطاران، سفالگران، خیاطان، نقاشان و كفاشان تشکیل  های خرد را آهنگران، تکنسینبنگاه

هداری، حمل و نقل، انبارداری و توزیع، و ها نیز به طور معمول شامل تولید و مونتاژ سبک، نگدهند. فعالیتمی

 فرآوری محصوالت كشاورزی و بازاریابی است.

مهمترین عواملی كه در اتخاذ تصمیم برای اعطای وام موثرند، دوام پذیری فعالیت اقتصادی بنگاه و شفافیت و   •

گیرندگان كند. با این حال وام ای را مطالبه نمیگیرنده است. این بانک برای اعطای وام هیچ وثیقهداری وامامانت

باید با امضای یک سفته ملزم به بازپرداخت وام شوند و بازپرداخت به موقع وام هم در برنامه بانک ملی توسعه 

 بسیار مورد تاكید است.

میزان آن پس از بررسی وضعیت مشتری از نظر نیازهای  دالر متغیر است.  3000دالر تا  150ها از مقدار وام  •

 مشتریان، نوع فعالیت، گردش جریان نقدی درآمد تعیین می شود. اعتباری 

دهد تا آنها را در برابر خطرات  گیرندگان خود را تحت پوشش بیمه عمر قرار میبانک ملی توسعه مصر تمام وام  •

پیش بینی نشده یا شرایط نامناسب غیرمنتظره كه ممکن است كسب و كار آنها را تهدید كند و باعث خلل در  

 پرداخت وام شود، محافظت كند.باز

 كند.های اولیه مشتریان خودش استفاده میبانک ملی توسعه برای تامین مالی برنامه اعتبارات خرد، از سپرده  •

 های اعطایی كم بوده و دوره بازپرداخت كوتاه است. مبلغ وام  •

شبکه شعب خود و همکاری   ویژگی مهم بانک ملی توسعه، توانایی در عملیات اجرایی در سطح گسترده از طریق •

 با مشتریان است. 
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های این بانک ارائه خدمات بانکی سیار است. در این ارائه خدمت، یک وانت كوچک به همراه  یکی دیگر از ویژگی •

یابند كه  راننده كه حکم مامور محافظ را نیز دارد، یک تحویلدار و یک مامور وام در مناطقی از قاهره حضور می 

 عبه ندارد. بانک در آنجا ش 

ها، و انجام كلیه اموری های جدید، بررسی درخواست آوری اقساط وام، پرداخت وام وظیفه این شعب سیار جمع  •

دهند تا با مشتریان خود بیشتر  گیرد. این نوع شعب به بانک امکان میاست كه معموال در شعب ثابت صورت می 

كردند. هر  را صرف تبلیغ پروژه و جذب مشتریان بالقوه میآشنا شود. در ابتدا، ماموران وام بخش زیادی از روز 

كرده، اما تا زمانی كه فقرا مایل به پرداخت هزینه برای استفاده  های اضافی را نیز تحمیل میچند این امر هزینه

 ها خواهد بود.راحت از خدمات باشند، بانک قادر به جبران این هزینه 

درپی است. اكثر وام گیرندگان های پیی شعب حاكی از اعطای وام آمارهای بانک ملی توسعه در مورد برخ •

اند. بیشتر وام گیرندگان همچنان خواهان دریافت وام جدید هستند، زیرا این  چندین وام از بانک دریافت كرده

د از سود درص  80تا  60كند. بیشتر این افراد بین ها نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت آنها را تامین میوام

 رسد.  انداز میكنند و بقیه به مصرف خانوار و پسگذاری میبنگاه خود را مجددا سرمایه

گیرنده یکی از اقساط را جلوتر از موعد پرداخت كند، بانک توسعه سود آن را محاسبه كرده و از سود وام  اگر وام •

 كند. كسر می

داده است كه بوسیله موسسات بانکی سنتی نادیده گرفته  های كوچکی را هدف قرار بانک ملی توسعه مصر بنگاه  •

  3000حداكثر اندازه وام  2000اند. وام های اعطایی این بانک به طور معمول، خرد و كوچک است. تا سال شده

دالر بود، برای گسترش دسترسی به فقرا، مدیران بانک در این سال تصمیم گرفتند كه حداكثر اندازه وام را به  

ای نیست و تصویب وام بر اساس پایداری كسب كاهش دهند. دریافت وام از این بانک نیازمند وثیقه دالر 500

 هاست.وكار و چرخه جریان نقدی این بنگاه

مراحل تصویب وام، شفاف و سریع است. كل فرآیند كمتر از دو هفته به طول می انجامد. نظارت دقیق، هر چند   •

 كند.های شخصی كمک  و نرخ بازپرداخت باال را نیز تضمین می اهبر است اما به پایداری بنگ هزینه 

دهند.  بیشتر ماموران وام را فارغ التحصیالن دانشگاه با مدرك بازرگانی، حسابداری یا علوم كامپیوتر تشکیل می  •

امه اعتبارات  كند. ماموران وام برای كار در برناین بانک از فارغ التحصیالن جوان به عنوان مامور وام استفاده می

خرد باید یک دوره آموزشی چند ماهه را پشت سر بگذارند كه شامل دو ماه كار در یکی از شعب روستایی، به 

 همراه آموزش نظری در مورد اصول پایه اعتبارات خرد است.
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ی است  های خاصی برخوردار است و نیازمند كاركناناز آنجا كه امور بانکی مربوط به اعتبارات خرد از پیچیدگی  •

مند ها بر مبنای موجودی نقدی، از مهارت الزم در برخورد با مشتریان گوناگون بهره كه عالوه بر توان اداره وام 

 كند.  التحصیالن جوان به عنوان مامور وام استفاده میباشند، لذا بانک ملی توسعه از فارغ 

كند، كاركنان آن شعب مسئولیت  ی در شعبی كه بانک ملی توسعه از وجوه جاری خود برای وام استفاده م •

اند. حقوق این كارمندان بر اساس سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد پرداخت  های اعتبارِی خود را پذیرفتهفعالیت

كنند. این افراد مانند  شود و به طور معمول پس از ساعات رسمی اداری، برای برنامه اعتبارات خرد كار میمی

 كنند.  آوری میی وام را بررسی، اعتبار را صادر و اقساط را جمعسایر ماموران وام، تقاضاها

شدند، ولی اكنون تمام این افراد، با مزایا و  در گذشته، ماموران وام به صورت كوتاه مدت و موقت استخدام می  •

 اند. موقعیت مساوی نسبت به سایر كاركنان بانک، به استخدام دایم بانک درآمده

كنند و این امر به دلیل تراكم كارمند بخش اعتبارات خرد به عنوان مامور وام فعالیت میتعداد اندكی از زنان  •

هایی كه بیشتر متقاضیان وام را زنان تشکیل  كار و نیاز به ساعات كار طوالنی است. با این حال، در شعبه

 دهند، اكثر ماموران وام زن هستند.می

 عوامل مؤثر بر موفقیت بانك ملی توسعه .4

بانک توسعه ملی در شرایطی آغاز به فعالیت در زمینه خدمات مالی خرد كرد كه فقر شدید و بیکاری گسترده  

بردند و درصد باالیی از  ها در وضعیت بیکاری به سر میسراسر مصر را در بر گرفته بود. غالب جوانان و تحصیلکرده

بودند. تمامی این موارد زمینه را برای ارائه خدمات شاغالن نیز در كسب و كارهای خرد و در بخش غیر رسمی مشغول 

مالی خرد از سوی بانک ملی توسعه مصر فراهم آورد. اما آنچه كه موفقیت این بانک را در ادامه فعالیت به همراه آورد  

 تواند برآیندی از عوامل زیر باشد:می

این عامل، زمینه آغازین و گسترش برنامه را ایجاد و نگرش   تعهد كارمندان و مدیریت ارشد به برنامه: (1

 مشتری گرا را در شعبه حاكم كرد.

در این كشور، آن طیف از مقررات دولتی كه مالیه خرد تجاری را مانع شده   گذاری عمومی:محیط سیاست (2

نک توسعه ملی، در  های بکار بسته شده از سوی با باشد وجود ندارد و از سوی دیگر محدودیتی نیز برای روش

 میان نیست.

مدار، فرآیند غیر متمركز تصویب وام، واحدهای بانکداری سیار،  كه شامل خدمات مشتری  های نهادی:نوآوری (3

 كارمندان زن برای مشتریان زن، طرح تشویق كارمندان در عملکرد مثبت و طرح بیمه عمر است.
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های اداری،  ابتدایی كار برای پوشش بیشتر هزینه  پشتیبانی حامیان مالی در مراحل كاتالیزورهای خارجی: (4

 امری حیاتی بود. 

 توانایی در تعیین هزینه و نرخ بهره بر اساس نرخ بازار. (5

 دستاوردهای بانك ملی توسعه .5

میلیون دالر   10، بانک ملی توسعه با رساندن نصاب پورتفوی اعتبارات خرد به سطح 1996در ارزیابی عملکرد سال  

  13ت نشان داد كه از قابلیت نهادی چشمگیری برخوردار است. این موفقیت با اجرای برنامه اعتبارات خرد در  در كوتاه مد

ها  شعبه بانک ملی توسعه از طریق برخی سازمان 44شعبه از  20، 2008شعبه در شهر قاهره بدست آمده بود. در سال 

شعبه بوسیله صندوق كودكان سازمان  3، و المللیبینآژانس آمریکایی توسعه شعبه بوسیله  17شود )تامین مالی می 

ها نیز افزایش شعبه نیز خودكفا هستند.  گسترش و عمق برنامه 24ملل، آژانس توسعه بین المللی كانادا، و بنیاد فورد( و 

 گیرنده رسیده است. وام  22600یافته و به حدود 

این بانک به  های مالیه خردبرنامه سر به سری رسید و  عملیات بانکی؛ بانک ملی توسعه با سرعت مناسبی به نقطه

برنامه اعتبارات خرد آن قدر موفق بود كه مسئوالن بانک آن را به تمام سمت سودآوری منطقی و قابل قبول پیش رفت. 

معمول و  دهی وام دهی خرد از نرخ سود دریافتی بانک از دیگر عملیاتنرخ سود عملیات وام شعب بانک تعمیم دادند.

 جاری بیشتر است.

ای را برای ارائه خدمت به مشتریان زن در نظر گرفته است. نسبت وام  های اخیر سهم ویژهدر سال  بانک ملی توسعه

این بانک نشان داد كه فقرا برای دسترسی ساده،   اعطایی به زنان نیز از ابتدای كار تاكنون افزایش یافته است. تجربه

 هایی را نیز متحمل شوند. اعتبار، حاضرند هزینهسریع و بدون وثیقه به 

 های بانك ملی توسعه مصر تنگناها و محدودیت  .6

های باالی رسیدگی به مشتریان مالیه خرد تا  یابی به رشد پایدار است. هزینه بانک ملی توسعه دست مهمترین چالش

دیگر این بانک در نظر گرفتن سطحی از وام   های رشد این بانک را با محدودیت مواجه ساخته است. چالش حدودی برنامه

 است كه سودآوری را حفظ كند و در عین حال مانع رشد برنامه در طول زمان نشود. 

دهد. براساس  درصدی در درآمد را نشان می  50درصدی در اشتغال و  60بررسی عملکرد بانک ملی توسعه افزایش 

 استانداردهای زندگی فقرا اثربخشی داشته است. ها بر بهبودمطالعات صورت گرفته در مصر، برنامه



 

 
 

 

1نمونه شماره   

 گرامين بانك بنگالدش

 

 

هاي منسجمالگوي گروه  
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 گرامین بانك بنگالدش : 1نمونه شماره  

 های پیشینی دانستنی 

بنگالدش، تعدادی وام   1974شود. وی در جریان قحطی سال محمد یونس به عنوان مبدع مالیه خرد شناخته می

وقتی به آن  كوتاه زمانی بعد  بنگالدش پرداخت كرد. 98زنان روستای جُبرای گروهی چهل و دو نفره از دالری به  50

اند. آنان نه تنها قادر به بازپرداخت وامشان  های كوچکی به راه انداختهبازگشت، مشاهده كرد كه آن زنان حرفهروستا 

 شان را بهبود بخشند. بودند بلکه كسب و كار كوچکشان آن قدر سودمند بود كه بتوانند شرایط زندگی خود و خانواده

های فردی بسیار  عرضه وام پیدا كرده است:  فقرای آن روستا وانفسای  ای برای شرایطمتقاعد شد كه راه چارهیونس 

انجام را های چوبی تا خرید یک گاو شیرده های مختلفی از ساخت چهارپایهفعالیت بدین وسیله اندك به تهیدستان تا 

به و مصمم های وی برای وام دادن به فقرا توجهی نکردند اتقاضاهای محلی به پس از اینکه بانک 1976 سال دهند. در

 .به این ترتیب بانک گرامین را تاسیس كرد اندازی یک نهاد مالی برای ارائه خدمات به فقرا شد.راه 

دهی آن، دولت در سال  های وامطرح هر چند دولت از ابتدا در فرآیند تاسیس این بانک نقشی نداشت. اما با موفقیت 

شد. در  -یق پذیرش آن به عنوانی یک بانک مستقل و رسمی از طر -مجاب به مشاركت در توسعه پروژه گرامین  1983

درصد   40تامین و  99المللی توسعه كشاورزی درصد سرمایه گرامین بانک را با پشتیبانی صندوق بین  60این سال دولت 

گیرندگان درصد تقلیل و سهم وام  25سهم دولت  1986مابقی آن توسط وام گیرندگان تأدیه شد. سه سال بعد در سال 

 یافت. درصد ارتقاء می 75در سرمایه بانک به 

عتبارات  ترین شیوه اعطای اشدهشناخته  اكنونشود پیشگام نظام بانکداری برای فقرا شناخته میكه گرامین بانک 

خرد، را به خود اختصاص داده است. كلمه گرامین در زبان بنگالی به معنای روستاست زیرا كه تمام فعالیت گرامین بانک  

گیرد. پروژه گرامین بانک، توان خود را برای موفقیت در روستای جبرا و روستاهای اطراف آن در  در روستا صورت می 

پروژه به  79های تجاری در سال به نمایش گذاشت و با حمایت بانک  1976-79ناحیه چیتا كونگ بنگالدش در سالهای 

به نواحی داكا، رنجپور و پاتواخالی گسترش یافت و پس از آن نیز به تدریج در   82-83ناحیه تانجیل و سپس در سال 

 دهد.هزار روستا را پوشش می   85سراسر بنگالدش تسری پیدا كرد به نحوی كه امروزه این بانک بیش از  

 

 گیری گرامین بانكها و اهداف شکلضرورت .1

 
98 Jobra 
99 International Fund for Agricultural Development (IFAD) 



المللی ماليه خرد : مروري بر تجارب بين 2پيوست    

هاي خودیار و آموزش بانك پذیري در زاهدان طرح تشكيل گروه   

195 

 

های انسانی شود، فلسفه گرامین بر ظرفیت اند كه فقر توسط فقرا ایجاد نمیبنیانگذاران گرامین بانک بر این عقیده

رار  هایی دارند كه مورد استفاده قنهد. گسترش واگذاری اعتبار به فقرا بر این فرض استوار است كه آنان مهارت ارج می

 شود. نگرفته و یا به صورتی محدود از آن استفاده می

برد، در حالی كه  صدقه و خیرات موجب وابستگی شده و ابتکار فردی را از بین می طبق فلسفه گرامین، 

. گرامین بانک خدمات بانکی خود را منحصرا به فقرا  رهاسازی انرژی و خالقیت راه برون رفت از حصار فقر است

توان زمینه ظهور و بروز  و براساس این دیدگاه شکل گرفته است كه با اعطای اعتبارات خرد می كند.عرضه می 

استعدادهای بالقوه فقرا را فراهم كرد، رهبران این بانک تحقق چنین امری را برای رها شدن از فقر و یا كاهش دادن آن 

 مورد دقت قرار دارد:توان در چند اصل اهداف پروژه گرامین بانک را میدانند. الزم می 

 گسترش ارائه تسهیالت بانکی به فقرای زن و مرد  •

 جلوگیری از نابودی فقرا به وسیله رباخواران •

 ایجاد فرصت خوداشتغالی برای منابع و نیروی كار  •

حضور فقرا در سازمانی كه قادر به درك روابط و قوانین آن باشند و بتوانند از طریق حمایت یکدیگر، به  •

 عی، سیاسی و اقتصادی دست یابند. توان اجتما

، و تبدیل آن به دور درآمد كم، اعتبار، انداز كم، سرمایه گذاری كمشکستن دور باطل درآمد كم، پس  •

 گذاری بیشتر و درآمد بیشتر. سرمایه گذاری، درآمد باالتر، اعتبار بیشتر، سرمایه
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 ساختار مدیریت و چگونگی گردش كار گرامین بانك  .2

دهند. در هر شعبه بسته به جمعیت  روستا را پوشش می  22تا  15ای مشتمل بر شعبه گرامین بانک، ناحیههر 

شونند. دهی مستقر می مشتریان منطقه تحت پوشش یک مدیر، یک دفتردار، یک حسابدار و بین یک تا چهار كارمند وام 

نشان را مورد بررسی قرار دهند و مشتریان جدید را به  روند تا پیشرفت كار مشتریاكارمندان وام هر هفته به روستاها می

 استفاده از خدمات بانک دعوت كنند. 

ای منطقه ای قرار دارند. دوازده واحد اداره ای بانک تحت نظر مستقیم ادارات منطقهشعب و دفاتر ناحیه

رتبه و مدیران سه بار در سال برگزار  عالیكه با شركت كارمندان -ای های عمده را در همایش مدیران منطقه سیاستگذاری 

آورد كه حیات  تشکیالت مطلوبی را برای تصمیم جمعی فراهم می  كنند. این همایشِ دو تا سه روزه اتخاذ می -شودمی

 بخشد. گرامین بانک را تداوم می 

ا مردم منطقه و محلی كه در  كنند تا بهای گرامین بانک با بازدید از روستا آغاز به كار می مدیر و كارمندان شعبه

ی خود را بشناسند و برای آنان هدف، ماموریت و نحوه عملیات بانک  آن فعالیت خواهند كرد آشنا شوند و مشتریان آینده

شوند و به آنان روش كار و فلسفه گرامین بانک، ها تشکیل میرا در اجتماعات محلی توضیح دهند. پس از آن گروه 

 شود. آموزش داده می

كنند تا این كه قابلیت دریافت وام را واجد  انداز می شوند. آنها چندین هفته پس نفر عضو تشکیل می 5ها با گروه 

ای است. شود. پرداخت وام به صورت مرحله ها پس از تایید گروه و تصویب نهایی بانک به اعضا پرداخت میشوند. وام

كنند و به نفر های دو نفره وام خود را در ماه معینی دریافت میروه بدین ترتیب كه چهار نفر از اعضای گروه به صورت گ

شوند و اعضای  گروه در یک مركز جمع می  8تا  6شود. تعداد پنجم كه معموال رییس گروه است در ماه بعد پرداخت می 

در این جلسات برای   كنند. شركتای یک بار در محل مركز و با حضور نماینده بانک با یکدیگر مالقات میها هفتهگروه 

 شود.های هفتگی انجام میاندازهای گروه نیز در همین نشست ها و تجهیز پساعضای گروه اجباری است. بازپرداخت 
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 گرامین بانك   اصول اصلی حاكم بر فعالیت  .3

  4/0هدف گرامین بانک پرداخت اعتبار به روستاییان فقیری است كه كمتر از نیم جریب زمین زراعی ) •

 ( داشته و یا مجموع ارزش دارایی آنها كمتر از ارزش یک جریب زمین با كیفیت متوسط باشد. هکتار

تر از مردان هستند، گرامین بانک گروه  تر و دقیقهای مالی، تا حدودی منظماز آنجا كه زنان در فعالیت  •

را زنان   هدف خود را به طور خاص بر زنان متمركز ساخته است. نود درصد وام گیرندگان گرامین

 دهند.تشکیل می

ای فشرده را در مورد فلسفه، مقررات و  گیرنده باید در یک دوره یک تا دو هفتهقبل از اعطای وام، وام •

مراحل كار گرامین بانک حضور یابد. اهداف ارائه برنامه آموزشی آن است كه اعضای گروه اصول اولیه  

شوند و از سویی افراد اهداف خاص اجتماعی مانند ضرورت  اعتبارات را بیاموزند و از قوانین بانک آگاه 

 اهمیت پاكیزگی، داشتن خانواده كوچک و آموزش و پرورش مناسب را به یکدیگر منتقل سازند.

گیرندگان زنان و مردان بدون  گیرنده باید به گروهی از افراد ملحق شود. این وام برای دریافت وام، وام  •

نفره زنان و مردان هر یک جداگانه   5های اند. گروه نفره متشکل شده 5های زمینی هستند كه در گروه

شوند و اعضای آن نباید رابطه خانوادگی داشته باشند. اعضای هر گروه از میان افرادی كه از  تشکیل می 

های اجتماعی و اقتصادی مشابه برخوردارند و بیشترین اعتماد را به یکدیگر دارند توسط افراد  زمینه 

 شوند. لذا افراد گروه باید هم فکر بوده و پیشینه اقتصادی مشابهی داشته باشند.  گروه انتخاب میهمان 

عضو این مركز جلساتی هفتگی   40دهند. گروه دیگر یک مركز را تشکیل می 8هر گروه به همراه 

و بنشینند و  كنند تا در مورد نتایج كارشان با هم به بحث و گفتگرا به همراه كارمند وام برگزار می

های دریافتی را نیز در این جلسات، باز پردازند. همه امور مربوط به اعتبار مانند پرداخت وام  اقساط وام

شود. پرداخت اقساط وام به صورت  انداز در این جلسات انجام میو بازپرداخت آن و همچنین پس

جه شود، سایر اعضای گروه  هفتگی بوده و در صورتی كه یکی از اعضا در بازپرداخت با مشکل موا

 شود كه: موظف به پرداخت وام او هستند. این الزام سبب می

o ی گ ژ ی و ت  خ ا ن ش  . د ر ی ذ پ ن د  و خ ن  ا ی م ر  د ا  ر ب  ا س ح د ب ی  ا ض ع ا  ، ه و ر ا گ ت س و ر ن  ا ن ك ا س ی  ا ر ب ی  د ر ف ی  ا ه

ک ن ا ب م  ا ظ ن ت  ال ک ش م ز  ا ی  ت م س ق ن  ی ا ر ب ا ن ب و  د  ر ا د ن ه  ن ی ز ل ه ح  ، ن ا ی ر ت ش م ی  ی ا س ا ن ش ر  د ل  و م ع م ی  ر ا د

 . ت س ا ه  د  ش

o  ر ید م د  ا ج ی ا ه  ز ی گ ن ا ا  ض ع ا ن  ا ی ن م ی ی ع ت ف  ر ا ص م ه  ب ا  ر ه  و ج و ه  د ن ر ی گ م  ا و ه  ك د  ن ش ا ب ب  ق ا ر م ا  ت د  ن ك

ه ن ی ز ه ز  ا ر  گ ی د ی  ش خ ب ن  ی ا ر ب ا ن ب  . د ش ا ب م  ا و ت  خ ا د ر پ ز ا ب ه  ب ر  د ا ق ا  ت د  ن ا س ر ب ه  د ر ش د ک  ن ا ب ی  ا ه

ی م ف  ذ ح ل  ر ت ن ك و  ی  ب ا ی ز ر ا  ، ت ر ا ظ . ن د و  ش
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o ه ت خ ا د ر پ ن ا  ر د  و خ م  ا و ه  ك ی  د ا ر ف ا ش  ن ز ر س ا  ب ا  ض ع ن ا ا ر ب ج و  د  ن ر ا ی ا س ق  ی ر ط ز  ا ه  د ش ل  م ح ت م ه  ن ی ز ه

 ، م ا و ت  خ ا د ر پ ز ا ب م  د ع ی  ر ی ذ پ ر ط خ ز  ا ا  ر ر  ا د ک ن ا ب ن  ه ذ  ، د ن ر ا د ی  ط ا خ د  ر ف ا  ب ه  ك ی  د ت س و  د  ا د ط  ب ا و ر

ی .م د ن ی ا د  ز

o ی م ق  ل ع ت ت  ا ر ا ب ت ع ا ه  ب ه  ك ی  د ز م ر ا ك ن  ا ز ی هم ن ی ز ه ه  ب ه  ج و ت ا  ب د  ر ی و گ ه  ب س ا ح م  ، ی ی ا ر ج ا ی  ا ه

ی م ت  ف ا ی ر .د د و  ش

یسک تاخیر در پرداخت اقساط وام، میزان وام پرداختی به  برای تقویت انگیزه بازپرداخت و كاهش ر •

یابد. وام گیرندگان جدید در مرحله نخست وام كوچکی دریافت داشته و  اعضا در طول زمان افزایش می 

یابد. بیشتر وام  میزان وام آنان به مرور زمان و به موازات نشان دادن خوش حسابی افزایش می 

 دارند. ، وام جدیدی دریافت می گیرندگان با پرداخت آخرین قسط

o گذاری كنند. های تامین مالی خرد اعضا بایستی سپرده در گرامین برخالف بسیاری از سازمان

های خاصی وجود دارد. برای اینکه انداز اجباری بوده و برای برداشت از آن محدودیت این پس 

انداز كنند.  به طور جمعی پس  هفته 8تا  4گروه، واجد دریافت اولین وام شود باید اعضا ابتدا 

بایست توسط گروه و در فواصل معین صورت انداز در طول دوره وام نیز می آوری پسجمع

توانند در مواقع ضروری بر  انداز به عنوان پشتیبان وجوه است. اعضا میگیرد. در واقع پس

داشت كند. در گرامین تواند در مواقع عدم بازپرداخت از آن برمبنای آن وام گرفته و بانک می

شود اما در  انداز نامیده میانداز اجباری وجود دارد. دو نوع اول هر چند پس چهار نوع پس 

انداز واقعی شود. دو نوع دیگر پس واقع عوارضی است كه هیچ گاه به اعضا بازگردانده نمی

  است.

اعضا پس از دریافت نخستین وام، باید هر هفته دو سنت برای مدارسی كه به وسیله   ▪

 شود پرداخت كنند.  مراكز اداره می 

دالرِ خود را به صندوقی كه برای   20های بیش از درصد از پرداخت 0/ 5اعضا باید  ▪

 شود، بپردازند. جبران سوخت وام از آن استفاده می

گذاری كنند، میزان  انداز خود سپرده ر حساب پساعضا باید هر هفته چهار سنت د ▪

درصد است كه از نرخ تورم باالتر است، لذا به  8/ 5انداز بهره پرداختی به پس 

 گیرد.  انداز اعضا بهره مثبت تعلق میپس 

انداز صندوق گروه  شود. به پسدرصد هر وام پرداختی به صندوق گروه واریز می 5 ▪

درصد سود تعلق گرفته و مركز بر آن نظارت دارد و از وجوه آن برای پرداخت   5/8

 شود. های ضروری و فوری به اعضا استفاده می وام 
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o  ها توسط بانک كنترل شده و در برابر سوخت یا تاخیر در بازپرداخت وام  در عمل این صندوق

رند. از این صندوق در پرداخت وام به هنگام بروز  گی به صورت تضمینی مورد استفاده قرار می

شود و اعضای  اندازها به سهام بانک تبدیل میشود. در نهایت این پسسیل نیز استفاده می

سازد كه به عنوان سهامداران بانک به حساب آیند. اعضا نمی توانند وجوه گروه را قادر می

ترك گرامین یا پس از ده سال عضویت در   خود را از صندوق گروه بیرون آورند مگر به هنگام

 بانک. 

o اند. های احتمالی ناشی از سوخت وام اندازها حکم عوارض برای ضمانت وام و زیانبیشتر پس

زمانی كه عضویت اعضا ده ساله شد، وجوهِ پرداختی به صندوق به همراه سود آن، به سطح 

انداز در صندوق گروه ایجاد  ه پسای قوی برای ادامرسد و این موضوع انگیزه چشمگیری می

 كند.می

های وام متکی بر سازوكار گروهی  شود. لذا پرداخت گیرندگان گرامین بانک وثیقه مطالبه نمیاز وام  •

است تا شعب نسبت به بازپرداخت اعتبار خود اطمینان حاصل كنند. سازوكار گروهی خطر عدم  

 كند.  می ها منتقلبازپرداخت وام از بانک را به خود گروه 

ریسک توسط بانک مشکل كمبود اطالعات الزم را از طُرق مختلف نظیر انتخاب وام گیرندگان كم  •

اعضای گروه و همچنین با ایجاد مسئولیت مشترك گروهی، حل كرده است. چون افراد به طور انفرادی  

د. نظارت همزمان در  شوگیرند جریمه قصور در بازپرداخت وام، برای تمام افراد گروه اعمال میوام می

آمیز برنامه پرداخت اعتبارات هدایت  های مبادالتی و اجرای موفقیتمصرف وام، موجب كاهش هزینه

 شود.شده توسط بانک می

تواند وام را در هر نوع كار تولیدی مطابق با میل خود به كار اندازد. تاكید بانک بر  گیرنده می وام  •

 ت.زایی از طریق خوداشتغالی اساشتغال 

 درصد است. 16نرخ بهره اعتبارات اعطایی گرامین بانک  •

 درصد است.   95های بازپرداخت شده گرامین بانک در حال حاضر درصد وام  •

ها به صورت اقساط )هفتگی یا دو  دالر است. تمام وام  170های اعطایی گرامین بانک میانگین مبلغ وام  •

د كم است اما برای تامین مالی كسب و كارهای ها هر چن هفته یکبار( بازپرداخت شوند. مبلغ وام

 گیرندگان كافی است.كوچک وام

های  كند، و به پرداخت كمک هزینه تحصیلی و وام این بانک بر چگونگی آموزش كودكان نظارت می •

 ورزند.  تحصیلی برای تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر نیز مبادرت می

ها، وام  ترین وام كند. معمولیتری پرداخت میی جذاب هاحساب وام گیرندگان خوشگرامین به وام  •

تر آغاز  تر و بهره پایین، پرداخت وام مسکن را با مدت زمان طوالنی1984عمومی بوده ولی از سال 
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كنند حساب  ها برای اعضا با ارزش بوده و مراكز، بویژه سرپرستان آن، سعی میكرده است. این گونه وام

باشند تا بتوانند وام بیشتری برای اعضای خود دریافت دارند. حداكثر مبلغ یک وام  ای داشته پاكیزه

ساله به صورت اقساط هفتگی بازپرداخت   5دالر آمریکاست كه باید طی یک دوره  249مسکن معادل 

كند.  شود. این وام، تهیه مصالح ساختمانی الزم برای ساخت یک واحد مسکونی را تامین مالی می

شود. متقاضیانی كه واجد شرایط وام مسکن  سکونی با خودیاری نیروی كار ساخته میواحدهای م

شود حق مالکیت  هستند )به ویژه زنان( باید نسبت به زمینی كه واحد مسکونی در آن ساخته می

 داشته باشند.  

ستفاده  تواند با اهای گرامین بانک، تلفن همراه روستایی است. یک مشتری بانک مییکی دیگر از طرح •

از وام خرد، اقدام به خرید یک تلفن همراه كرده و از آن برای یک فعالیت  اقتصادی مثل فروش حق  

 ای، استفاده كند.استفاده از تلفن به صورت دقیقه

  -هایی را برای توسعه نیازهای اجتماعیهای اولیه خود، برنامه ها و برنامه گرامین بانک عالوه بر وام  •

 ها عبارتند از: د تدارك دیده است، برخی از این برنامه اقتصادی مشتریان خو

o ... اعطای اعتبار برای لوله كشی آب جهت تامین آب آشامیدنی سالم و آبیاری باغات و 

o  های كشاورزی برای كشت فصلیاعطای اعتبار برای خرید نهاده 

o  اعطای اعتبار برای ساخت سرویس بهداشتی 

o ن تلفن همراه  اعطای اعتبار برای خرید تجهیزاتی چو 

اقتصادی   -كارمندان گرامین بانک هر ساله اثربخشی فعالیت و كار خود را بر بهبود وضعیت اجتماعی •

هایی وجود دارد كه اگر  دهند. جهت این ارزیابی مجموعه شاخصاعضایشان مورد بررسی قرار می

 كند:افته از فقر تلقی میی از اعضای گرامین به آن دست یافته باشد، گرامین آنها را نجات یخانواده

o  ای كه سقف محکمی هزار تاكا ساكن باشد و یا خانه 25ای به ارزش حداقل خانواده در خانه

 داشته و هر یک از اعضای خانواده به جای خواب بر روی زمین از تخت خواب استفاده كنند.

o  .اعضای خانواده آب خالص، تصفیه شده و یا جوشیده بنوشند 

o  سال خانواده به مدرسه بروند و یا مقطع ابتدایی را به پایان رسانیده  6فرزندان باالی تمامی

 باشند.

o تاكا و یا بیشتر باشد.  200گیرنده حداقل قسط وام هفتگی وام 

o  .خانواده از توالت بهداشتی استفاده كند 

o :شال، ژاكت،  اعضای خانواده لباس مناسب برای استفاده روزانه، لباس گرم برای زمستان مانند

 پتو و غیره و پشه بند برای محافظت از پشه داشته باشند. 
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o  كه هنگام نیاز به پول بتواند از این منبع خانواده منبع درآمد اضافی داشته باشد، به طوری

 درآمدی استفاده كند. 

o  تاكا داشته باشد. 5000انداز متوسط ساالنه پس 

o ول سال مشکلی نداشته باشد و هیچ یک از  خانواده در تامین سه وعده غذایی روزانه در ط

 اعضای خانواده در طول سال روزی را با گرسنگی نگذرانده باشد.

o   خانواده بتواند سالمت خانوار را تامین كند. اگر هر یک از اعضای خانواده بیمار شد، خانواده

 توان مالی برای انجام اقدامات درمانی مناسب را داشته باشد. 

ای بر تشکیل سرمایه انسانی دارد. شاید مهمترین نتیجه یا خدمت غیرمالی  ویژه گرامین بانک تاكید •

گیری درخصوص میزان  گرامین، بهبود روابط اجتماعی اعضا باشد. در جلسات هفتگی عالوه بر تصمیم

هایی در زمینه اصالح روابط اجتماعی، انضباط فردی، احترام  و بهره هر وام و دوره بازپرداخت، آموزش 

شود. كه خود، نوعی های نوین انجام امور و .... نیز به اعضا ارائه میروش حقوق جمعی،به 

شود. در روستاهای بنگالدش، سرمایه اجتماعی محدود است  گذاری نیروی انسانی محسوب میسرمایه 

ه از نظر  ای پذیرفته شددارد. گرامین زمینههای موجود، زنان و مردان را از جامعه دور نگه میزیرا سنت

آورد و آثار آن جنبه روانی و اقتصادی دارد، زنان نه تنها  اجتماعی برای گردهمایی و گفتگو فراهم می

كنند بلکه احساس قدرت بیشتری كرده و از چتر حمایتی نیز برخوردار  احساس انزوای كمتری می

 شوند.می

اها در بنگالدش است، بدین منظور  گرامین به دنبال ایجاد تغییر در ساختار اقتصادی و اجتماعی روست •

ها كه بر نیازهای اولیه مشتریان  كند. این برنامهبه طور همزمان برنامه توسعه اجتماعی را پیاده می 

بخشد. برای انجام این كار  های تازه سازمان یافته را ارتقا میتکیه دارد، آگاهی اجتماعی و سیاسی گروه 

ر پی ایجاد انضباط است. این موضوع نه تنها شامل انضباط مالی  گرامین بانک عالوه بر پرداخت وام، د

گذاری هفتگی است بلکه در برگیرنده انضباط فیزیکی نیز هست. اعضا در  به صورت بازپرداخت و سپرده

قرار میان اعضا   16خوانند. در این جلسات جلسات به صورت ردیفی نشسته، سالم داده و سرود می

 تصمیم گرامین معروف است: 16شود كه به گذاشته می

ما چهار اصل گرامین بانک را در تمام مراحل زندگی دنبال كرده و توسعه خواهیم داد: نظم و  (1

 سارت هماهنگی، وحدت، سخت كوشی و ج
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 مان به ارمغان خواهیم آورد.ما كامیابی و رفاه را برای خانواده (2

 

 

های جدید در  هایمان را تعمیر و برای ساختن خانه نخواهیم كرد. خانههای ویران زندگی ما در خانه (3

 كمترین زمان ممکن تالش خواهیم كرد.
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 فروشیم.با كاشت سبزیجات، بخشی از آن را خود مصرف كرده و مازاد آن را می (4

 

 در طول فصول كشت و زرع، به كشت نهال خواهیم پرداخت. (5

 
مان را حداقل خواهیم كرد و مراقب  های خانواده خود را كوچک نگه داریم. هزینهبرنامه ما این است كه  (6

 مان خواهیم بود.سالمت
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توانند كسب معاش كنند و  مان را به مدرسه خواهیم فرستاد، و اطمینان داریم كه آنها میفرزندان (7

 هزینه تحصیلشان را بپردازند. 

 
 تمیز نگه خواهیم داشت.مان را همواره فرزندان و محیط اطراف (8

 
 با ساخت سرویس بهداشتی متصل به فاضالب، از آن استفاده خواهیم كرد.  (9
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كشی استفاده خواهیم كرد و اگر در دسترس نبود، آب را خواهیم جوشاند و یا  برای نوشیدن از آب لوله  (10

 از زاج سفید استفاده خواهیم كرد.

 
مان مهریه طلب نخواهیم كرد. خودمان را از  اج دخترانمان جهیزیه و برای ازدوبرای ازدواج پسران (11

 كنیم.های با سن كم جلوگیری میمشکالت مهریه و جهیزیه در امان نگاه خواهیم داشت. از ازدواج

 
 عدالتی روا نخواهیم داشت و به كسی هم اجازه این كار را نخواهیم داد.در حق كسی بی (12
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 های بزرگتر برای كسب درآمد بیشتر، تشکیل خواهیم داد. سرمایهبه طور جمعی و اشتراكی،  (13

 
برد همگی به او كمک  همواره آماده كمک به دیگران خواهیم بود. اگر كسی در سختی به سر می (14

 خواهیم كرد. 

 
اگر متوجه نقضی در نظم و هماهنگی یکی از مراكز شویم، همه برای بازگرداندن نظم و هماهنگی   (15

 د. تالش خواهیم كر



المللی ماليه خرد : مروري بر تجارب بين 2پيوست    

هاي خودیار و آموزش بانك پذیري در زاهدان طرح تشكيل گروه   

207 

 

 
 های اجتماعی به صورت جمعی مشاركت خواهیم كرد.در تمام فعالیت  ( 16

 
 

 عوامل موثر بر موفقیت گرامین بانك  .4

از جمله  گیری گرامین بانک را ایجاد كرد. اما توان گفت كه قحطی گسترده در این كشور بستر اولیه شکلدر واقع می

توان به موارد گرامین بانک شد و موفقیت این بانک را به همراه آورد میهای دالیلی كه موجب تسریع و گسترش فعالیت 

 زیر اشاره كرد: 

 ارتباط نزدیک میان بانک و وام گیرندگان  •

 ها و تشویق ارتباط بیشتر افراد گروه با یکدیگر تشکیل گروه  •

 تالش برای دسترسی به فقیرترین فقرا  •

 صورت كامال غیررسمی ولی با دقت الزم انتخاب افراد گروه به وسیله یکدیگر و به  •

 انجام كلیه اقدامات با وقت و دقت كافی  •

 ایجاد فضایی سرشار از احترام نسبت به بانک توسط مدیران  •

 تشویق خالقیت و نوآوری در همه موارد از سوی مدیران بانک  •
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 دستاوردهای گرامین بانك  .5

های درآمدزا را ندارند اما آنها توان یافتن شغلهای اخیر این تصور در مورد فقرا وجود داشت كه تا سال 

فرض وجود داشت كه  اندازی كنند. این پیش گیرندگان گرامین بانک با موفقیت توانستند كسب و كارهای پایدار را راه وام 

 درصد در گرامین این ادعا را رد كرد.    95فقرا قادر به بازپرداخت نیستند، اما دستیابی به نرخ بازپرداخت 

درصدی  90پذیری نیستند، اما سهم نظران فقرای روستایی به ویژه زنان افراد بانک نگاه بسیاری از صاحب  از

زنان از مشتریان گرامین بانک خالف این نظر را به اثبات رساند. همچنین این باور وجود داشت كه فقرا توان انجام 

انداز متصور  فرض را رد كرد. در مجموع این چشمنداز این پیش اهای پس انداز را ندارند اما عملکرد مثبت و موفق گروه پس 

 بود كه چنین بانکی با شکست مواجه خواهد شد، اما گرامین بانک نشان داد كه توان توسعه و گسترش سریع را داراست.  

مالی  از بدو تأسیس تا به حال، گرامین بانک هم در زمینۀ تعداد اعضا و هم از نظر پایداری گسترش و دامنه: 

میلیون عضو در   7/ 67به بیش از  1980هزار وام گیرنده در سال  15توسعه قابل توجهی داشته است. تعداد اعضای آن از 

روستا به  363دهند. در همین دوره دامنه پوشش این بانک از درصد آنان را زنان تشکیل می  90رسید كه  2008سال 

ساله پرداخت شده بود   14درصد و  8های مسکن این بانک كه با نرخ روستا گسترش یافته است. همچنین با وام  85566

 خانه ساخته شده است.   665568تعداد   2008تا پایان سال 

كند تا اعضا  انداز تشویق و آنها را در محل تجهیز می گرامین بانک اعضای خود را به پس انداز اعضا: ارزش پس 

میلیارد  5اندازی به مبلغ پس  2008آیند. بر این اساس اعضای بانک تا پایان سال های بحرانی بر مشکالت فایق در زمان

های مهم تجارتی بنگالدش اندازی است كه توسط بانکاند كه چندین برابر پس میلیون دالر( انباشت كرده  125تاكا )

اند كه قادرند گرانترین سهم ردهانداز ك اند. نکتۀ قابل توجه اینکه زنان فقیر روستاییِ عضو، به حدی پستجهیز شده

 مؤسسات تولیدی و تجاری را خریداری كنند. 

ها به جز  از لحاظ پایداری مالی، عملکرد بانک قابل توجه بوده است، به طوری كه در اكثر سال پایداری مالی: 

بوده است. اگرچه  سودآور )كه حقوق كارمندان به صورت ناگهانی توسط دولت افزایش یافت(، 1992و  1991های سال

نسبت سود به سرمایه هنوز پایین است، ولی در حدی هست كه بانک قدرت مالی برای ادامۀ فعالیت خود داشته باشد. 

ها  به طوری كه این شاخص با افزایش نرخ بهره در جهت حذف یارانه های گذشته كاهش یافته، اتکا به یارانه در طول سال 

 تنزل یافته است.   1994د در سال درص 21به  1986در سال   170از 

دهد كه این بانک به بیشتر مطالعات در زمینه فعالیت گرامین بانک نشان میكوشش در جهت كمك به فقرا: 

دهند كه ای انکارناپذیر در مسیر كمک به فقرا موفق بوده است، چون اكثر اعضای این بانک را كشاورزانی تشکیل میگونه
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های چشمگیری كرده است، به طوری كه جریب كمتر است. در طیف فقرا، این بانک به زنان فقیر كمکزمین آنها از نیم 

 دهند. درصد اعضای آن را زنان تشکیل می 90

اعتبارات بانک گرامین موجب شده است كه افراد به منابع مالی گران اتکای كمتری داشته باشند و با استفاده از  

ۀ ارزان به مقدار كافی خریداری كنند و كیفیت تولیدات خود را باال ببرند و از این طریق درآمد های این بانک مواد اولیوام 

 خود را افزایش دهند. 

هایی نظیر امور تجاری، صنایع وابسته و فرآوری محصوالت كشاورزی را در جایی اعتبارات بانک گرامین فعالیت 

تواند تأمین مالی كند. در حقیقت اعتبارات  قابل استحصال باشد، می كه عواید آن روزانه، هفتگی و حداكثر دو هفته یکبار

 این بانک در تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنایع دستی و صنایع كوچک، بهترین عملکرد را داشته است.

های گرامین به دامداری و شیالت و حدود یک چهارم آن به بخش كشاورزی پرداخت حدود یک سوم وام

های دست دوز، قدرت رقابت آنها را در  امین بانک از طریق كمک و حمایت به زنان فقیر تولیدكننده لباستشود. گرمی

 بازار داخلی و نیز صدور آن را محصوالت به خارج فراهم آورده و درآمد آنها را افزایش داده است. 

برد. از  ات گوناگون بهره می زایی از همکاری موسسگرامین بانک جهت پیشبرد اهداف كاهش فقر و نیز اشتغال 

توان بنیاد كشاورزی كریشی را نام برد كه از طریق همکاری با این موسسه و با استفاده از تجارب  جمله این موسسات می

 و عملیات كشاورزی پایدار، عملکرد تولیدات كشاورزان را افزایش داده است.  
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 های گرامین بانك  تنگناها و محدودیت  .6

گالدش حتی در بین فقیرا اختالف فاحشی وجود دارد. به طوری كه تقریبا نیمی از فقرا را  در روستاهای بن

كنند. متاسفانه گرامین  ای كمتر از نصف درآمد سرانه خط فقر امرار معاش میدهند كه با درآمد سرانه افرادی تشکیل می

شبکه تحت پوشش این بانک هستند. علت خارج  بانک در فقرزدایی این گروه ناموفق بوده است، زیرا اكثر آنها خارج از

دانند. بودن آنها از شبکه گرامین بانک آن است كه به قدری تهیدستند كه خود را قادر به استفاده از اعتبارات بانک نمی 

اط وام  توانند ایجاد درآمد كرده و اقسآنها درك و باور درستی از منابع و قدرت خود ندارند كه بپذیرند به واسطه آن، می

 خود را بپردازند. 

تواند این گونه افراد را تحت پوشش خود درآورد، بلکه مساله این است كه مشکل واقعی این نیست كه بانک نمی

آمیز اعتباری در سطح كالن پرداخت اعتبار در سطح كالن لزوما راه خروج از فقر نیست. در حقیقت عملیات موفقیت

های اخذ شده وجود دارد یا نه؟ در هر حال برای افراد خیلی فقیر حتی  داخت وام وابسته به آن است كه امکان بازپر

بازپرداخت وام در قالب جداول هفتگی نیز مشکل است، چون مساله مهم برای آنها استفاده صحیح از اعتبار در مصارف  

نیاز این گونه افراد فقیر نباشد و   گذاری است. لذا با توجه به این امر، برنامه پرداخت اعتبار ممکن است پاسخگوی سرمایه

 های دیگری در جهت رفع نیازهای ویژه آنها اجرا شود. الزم است برنامه

های آغازین  ها به نسبت سال ای است، هرچند كه اتکای این بانک به یارانه بانک گرامین هنوز متکی به اعتبارات یارانه

گری را  های مالی واسطه های بهره به طور كامل هزینه هد كه نرخدكاهش یافته است. وابستگی بانک به یارانه نشان می

تواند درآمدش را از طریق افزایش نرخ بهره وام یا  دهد. برای كاهش وابستگی به یارانه، موسسه مالی میپوشش نمی 

 ها از طریق بهبود وصول وام و متعادل كردن هزینه عملیاتی، افزایش دهد.  كاهش هزینه 

دهی و ارائه خدماتی غیرمالی است كه با درآمدهای حاصل از  به یارانه ناشی از نرخ پایین وام  وابستگی گرامین

دهی خود را به همه روستاییان )و نه فقط شود. هر چند گرامین برای كاهش ریسک، دامنه وام دهی پوشش داده نمیوام 

 امور مربوط به كشاورزی( گسترش داده است. 
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 اجتماعی كوتاه و بلندمدت فعالیت گرامین بانك آثار اقتصادی و  .7

های بانک گرامین در افزایش درآمد  مطالعات زیادی در سطح كالن انجام گرفته كه نمایانگر تأثیر مثبت فعالیت 

درصد بیش از   43ای صورت گرفت كه نشان داد درآمد اعضای بانک مطالعه  1980و دارایی مشتریان بانک است. در سال 

 د غیر عضو است. درآمد افرا 

روز   6همچنین این بانک برای یک پنجم اعضای خود شغل جدید ایجاد كرد و متوسط مدت اشتغال آنها را از  

روز در ماه افزایش داد. سرمایه در گردش اعضای بانک در طول دو سال حدود چهار برابر افزایش یافت؛ به طوری  18به 

دالر( رسید. همچنین بر اساس این بررسی مشخص شد كه اعضا،  70)تاكا  2811دالر( به  5/18تاكا ) 743كه از 

گذاریهایی در زمینه مسکن، آموزش و خدمات انجام دادند و افزایش اشتغال بر دستمزدهای بخش كشاورزی اثر  سرمایه 

درصد نسبت به   19مثبت گذارده است، به طوری كه سطح دستمزدها در روستاهای تحت پوشش بانک گرامین 

 هایی كه عضو بانک نبودند افزایش یافته است.روستا 

انجام گرفت.  1990دومین بررسی كه مبتنی بر مطالعات جامع و گسترده بود، توسط بانک جهانی در اوایل دهۀ 

كنندگان در برنامۀ اعتبارات بانک در باالی خط فقر قرار  بر مبنای این مطالعه پنج سال طول خواهد كشید تا شركت

های اعتباری بانک )اعتبارات  سال زمان الزم است تا دیگر نیازی به اعتبارات بانک نداشته باشند. برنامه 8بگیرند و مدت 

ها از روی  انداز اعضا كمک خواهد كرد و با حمایت از انتقال بخشی از فعالیت هدایت شده( به افزایش دارایی و پس 

افزایش عملکرد و اشتغال در اقتصاد روستا نیز تحقق  های اقتصادی غیر سنتی، موجبهای كشاورزی به فعالیت زمین 

 خواهد یافت. 

شود اعضا در جایگاه عضو بانک باقی این تأثیراتِ اقتصادِی اعتبارات بانک در سطح خانوارهاست كه موجب می

ه است  های اعتباری است. در گزارش بانک جهانی كوشش شدبمانند و ادامۀ عضویت، خود یکی از عوامل موفقیت برنامه 

 ها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد:  كه عوامل عدم بازپرداخت وام 

درصد از   52بر اساس مطالعات بانک جهانی عواملی نظیر سطح كارآیی شعب و شرایط تولید در محل، مجموعاً 

كنان، ای است. سودهای دریافتی توسط مدیران شعب، آموزش كارهفته  70تا  52های علت عدم بازپرداخت وام 

هاست. های تجارتی از عوامل افزایش نرخ وصولیها، زیربنای آموزش و تراكم بانکرسانی به روستاها، ساختن راهبرق 

های بازرگانی و اقتصادی رونق بیشتری دارد و انگیزه آموزش دهد در آن نواحی كه فعالیت های مزبور نشان می بررسی

 ناطق است.بیشتر است، عملکرد اعضا باالتر از سایر م

( صورت گرفت آنها به این نتیجه رسیدند كه تغیرات  1998در مطالعه دیگری كه در توسط پیت و خاندكار )

شود. به عنوان مثال آنها  اند. حاصل میهای اعتباری مشاركت داشته ای در رفتار خانوارهای فقیری كه زنان در برنامه عمده
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های اعطایی به زنان به وسیله گرامین، مخارج مصرفی خانوار را سالیانه  امدر و 100تاكا  100نشان دادند كه هر افزایش 

ای مشابه، مخارج سالیانه دهد حال آنکه همین مقدار افزایش در وام اعطایی به مردان در برنامهتاكا افزایش می 18

 دهد. تاكا افزایش می  11مصرفی را 

دهد گرامین بانک  اند كه نشان میجهانی در بنگالدش انجام دادهای را با همکاری بانک مطالعه، 101هاشمی و مرشد

شود بلکه عملکرد آن به یک نوع پایداری و امنیت  كننده مینه تنها منجر به كاهش فقر و افزایش رفاه خانورهای شركت

بهتر كودكان  وضعیت تغذیهدر توانایی كسب سود خانوارها نیز انجامیده است. این امر همراه با افزایش كالری خوراك و 

 (. 31-32، ص2000كننده در بانک گرامین بوده است )های شركتخانواده

های اعتباری بانک مبتنی بر عوامل متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی  باقی ماندن اعضا بر عضویت خود و ادامۀ برنامه

از دایرۀ فقر بسیار كند و سخت است؛ ولی است. در شرایط گستردگی فقر و امکانات محدود، تالش در جهت خارج شدن 

حركت گروهی بانک گرامین به منظور تحقق این امر حتی مؤثرتر از فراهم آوردن اعتبارات و همچنین كارآیی تشکیل  

های  جلسه های هفتگی اعضا در مركز گروه، از پرداخت اعتبار نیز مهمتر است. در این گونه جلسات زنان باید در ردیف 

های بدنی مبادرت ورزند. مشاركت و تماس منظم با  نشینند؛ سالم نظامی و شعار بدهند و به انجام تمرین پنج نفری ب 

گیری در دار بخشیده و به آنان توانایی و قدرت تصمیممقامات بانک و سایر اعضا به زنان هویتی غیر از هویت زن خانه

 افتد.برای بسیاری از این زنان برای اول بار اتفاق میهای عمومی را ارزیابی است. شركت در مجامع همگانی فعالیت 

( برنامه مالیه خرد بانک گرامین را مورد مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند 1996) 102هاشمی و همکاران

درصد   16های مالیه خرد احتمال توانمند شدن مشتریان زن را در حدود هر یك سال عضویت در برنامه كه 

های مالیه خرد تنها برای مشتریان موثر نیست بلکه اثراتی  دهد و بیان كردند كه شركت در برنامهمی  افزایش

 كنند نیز دارد.  را بر دیگر زنان غیر عضو كه در روستاهای با برنامه مالیه خرد زندگی می

نان دارد: تحرك، امنیت  نوع توانمندی در ز 8اند كه شركت در برنامه اثرات مثبت مهمی بر آنها چنین ذكر كرده

اقتصادی، توانایی انجام خریدهای كوچک، توانایی انجام خریدهای بزرگ، شركت در تصمیمات مهم خانواده، رهایی نسبی  

های مولد(، آگاهی حقوقی و سیاسی و در نهایت  گری بوسیله فامیل )به خصوص در مورد زنان مالک داراییاز سلطه

 رزات انتخابی. شركت در اعتراضات عمومی و مبا

هایشان در گرامین بانک عضو  همه دخترانی كه خانواده"( در كتاب خود چنین آورده است كه: 2000گراهام رایت )

( نیز در مقایسه  %81اند. اغلب پسران گرامین )از دختران خانوارهای غیر عضو، به مدرسه رفته  %60هستند در مقایسه با 

 "اند.عضو به مدرسه رفته پسران خانوارهای غیر    %54با تنها 

 
  واحد پول بنگالدش 100
101 Hashemi and Morshed 
102  Hashemi, Schuler and Riley 
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 : بانکوسول بولیوی2نمونه شماره

 های پیشینی دانستنی 

سال، نرخ مرگ و میر بیش از یک نفر به ازای ده نفر )گزارش   61دالر، امید به زندگی  950بولیوی با درآمد سرانه  

تر از متوسط كشورهای در حال توسعه قرار  (، فقیرترین كشور آمریکای التین است و پایین 1998/ 99توسعه جهانی 

 گرفته است.  

تالش كردند تا بولیوی را از طریق اقدامات سیاسی ساختارگرایانه از فقر   هاای از دولت سلسله  1980تا  1950از دهه 

، ملی كردن معادن در همان سال و نیز ملی  1952هایی چون اصالحات ارضی در سال نجات دهند، به عنوان نمونه برنامه

ها  د این كشور به این محرك، كنترل نرخ ارز و ... به اجرا درآمد، اما اقتصا 1965كردن ذخایر گاز طبیعی كشور در سال 

 ای نداد.پاسخ ویژه

تورم كاهش یافت و اقتصاد، مسیر انتقال از وضعیت انحصار دولتی به سمت بازار آزاد را آغاز كرد. در   1985در سال 

  1985انداز و سپرده كمیاب بود، لذا بخش مالی تکیه زیادی به وجوه منابع خارجی داشت. بعد از این كشور وجوه پس 

های مدت دار عامه ازن و تعادل مرحله به مرحله از وجوه خارجی به وجوه داخلی تغییر یافت. به عنوان مثال سپرده تو

رشد یافت )مولر   1996به دو سوم در سال  1985های بانک از یک ششم در سال مردم به عنوان نسبتی از دارایی

درآمدزا، در دسترس، سهل و كوچک برای فقرا و   (. اما همچنان شرایط نیل به حساب سپرده1996، 103آسوسیادوس 

 خانوارهای روستایی فراهم نشده بود تا اینکه مالیه خرد در این كشور مورد استفاده قرار گرفت.

به عنوان پیشگام موسسات مالیه خرد در این كشور و به نوعی مادر موسسات مالیه خرد شناخته   104بانکوسول

ترین موسسات مالیه خرد در جهان و نیز سودآورترین بانک در بولیوی کی از معروفشود، این بانک در حال حاضر یمی

و نیز همکاری   105است. این موسسه به وسیله سازمان آمریکایی آكسیون و با دریافت سرمایه عظیم اولیه از یوسعید 

ان بولیوی كه بوسیله رومرو  و گروهی از بازرگان 107، وزیر مالیه این كشور فرناند رومرو 106های اجتماعیصندوق ضرورت

ای در ساختار مالیه خرد و  تحوالت عمده 90هماهنگ شده بودند، آغاز به كار كرد. از زمان ظهور بانکوسول در اوایل دهه 

 در درون موسسات مالیه خرد رخ داد.

 
103 Muller .y . Asociados 
104 Banco Solidario 
105 USAID 
106 The Emergency Social Fund 
107 Fernand Romero 
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این به نوبه درصد از مجموع وام گیرندگان در این كشور را تحت پوشش دارند كه  41موسسات مالیه خرد بولیوی 

های گوناگونی را برای پاسخ به مساله وثیقه نداشتن فقرا به كار  حلتواند یک ركورد باشد. این موسسات راه خود می

 اند: بسته

o های غیردولتی های مبتنی بر سازمانبکارگیری الگو 

o دهی فردی و گروهی وام 

o  انداز اجباری و داوطلبانه پس 

o گرا.  های حداقلی و كلطرح 

دهی  ها از وام های غیردولتی از شهرها به روستاها و گسترش برنامه های مبتنی بر سازماناین راستا گسترش برنامه در 

وابسته   108گذاری نیز به طور چشمگیری قابل مشاهده است. طبق آمار منتشره از موسسه مالی بین المللیصرف به سپرده 

درصد است، این مقدار بدین معناست كه بازار مالیه   160یوی بیش از به بانک جهانی، ضریب نفوذ مالیه خرد در كشور بول

 گیرندگان قادرند در یک زمان به چند منبع مراجعه كنند. خرد این كشور اشباع شده است و وام 

، گروهی از كارآفرینان بولیویایی كه با بخش كسب و كارهای كوچک در این كشور پیوند خورده بودند، 1984در سال      

كند، برای آنها  های كوچک را حمایت می سازمان آكسیون خواستند كه با ایجاد موسسه غیرانتفاعی كه توسعه بنگاه از

دهند كه كمبود دسترسی به منابع و عمدتا عدم دسترسی به اعتبار از طریق  فرصت توسعه ایجاد كند. مطالعات نشان می 

 1986نوامبر  17رد بوده است. از آن منظر، در تاریخ های خسیستم مالی رسمی، عامل اصلی رشد محدود بنگاه 

را به عنوان  109المایکرو امپراسا )پرودم( دسارولو دی گذاران بین المللی و بولیویایی صندوق پارا پروموشن السرمایه 

تعهد مشترك(  های سه نفره یا بیشتر )با ای كوچک را برای گروه های سرمایهسازمانی غیردولتی بنا نهادند. این نهاد وام 

مشتری را با مقدار  17000، این نهاد سهام 1992آورد. تا ژانویه سال های مشابه مشغول بودند فراهم میكه در فعالیت 

 شد. شامل می 113و سانتا كروز  112، كوچابامبا111، ال آلتو110شعبه در الپاز  4میلیون دالر و با  4وام 

یت و جایگاه این موسسه كه سازمان غیررسمی بود و نیز  رشد پرودم با موانعی روبرو بود، از جمله وضع

ای داشت  محدودیت دسترسی آن به منابع وجوه الزم برای اعطای وام كه انعطاف بیشتری نسبت به مبالغ حمایتی و یارانه

وام هم   )به عنوان مثال یوسعید، وجوهی را در اختیار پرودم گذاشته بود. اما از سوی دیگر خواستار رشد سریع پرتفوی 

كرد(. وجوه بدست آمده  ای وابسته به منابع مالی بود دچار محدودیت میهای پرودم را كه موسسهبود. این مساله فعالیت

 
108International Finance Report (IFC) 
109 Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa (PRODEM) 
110 LaPaz 
111 El Alto 
112 Cochabamba 
113 Santa Cruz 
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اش را  دهد تا به پایداری برسد و ضمن شناسایی و مدیریت تقاضای اعتباری، جریان موجودی از بازار به سازمان اجازه می

 (. 1994، 114هتری مدیریت كند )گلوسر نیز به هنگام نوسانات به صورت ب

های ناشی از ساختار حقوقی و  های كوچک و غلبه بر محدودیت بهترین ابزار برای پاسخ به تقاضای باالی بخش بنگاه 

تحقق یافت، پرودم به دو جناح تجاری   1992های غیردولتی، تاسیس بانک تجاری بود كه این امر در سال مالی سازمان

 ها به عنوان بانکی تجاری ایجاد شد.  بانکوسول به عنوان یکی از این جناحتقسیم شد و 

بانکوسول در آن زمان اولین سازمان غیردولتی در جهان بود كه به خودی خود به بانک تجاری تبدیل شد. كمک  

ان را كه قصد  ای كه بسیاری از دیگر موسسات غیردولتی جهرومرو در این فرآیند پیچیده حقوقی، حیاتی بود، مساله 

انداز داوطلبانه و دیگر امور چنین اقدامی دارند، ناكام گذاشته است. از آن زمان به بعد بانکوسول خدمات سپرده پس 

 بانکداری مرسوم را آغاز كرد.  

بانکوسول نخستین بانک تجاری خصوصی در جهان است كه به صورت انحصاری به تامین مالی خرد اختصاص دارد و  

شود كه به فعالیت به ویژه  اند. جناح دیگر همچنان به عنوان پرودم شناخته میدیگر تاكنون از آن پیروی كرده ها نهاد ده

كرد اما بعدها بر روستاها متمركز شد تا پردازد. هر چند پرودم ابتدا در بازار شهری فعالیت میدر مناطق روستایی می

 دهد. گیرندگان شهری خدمت ارائه  بانکوسول به وام

كند. آنچه این بانک را از  های كشور در چارچوب قوانین بانک مركزی بولیوی فعالیت می بانکوسول همانند دیگر بانک 

های خرد است كه خود، نمونه مهمی از  كند، عملکرد مناسبش در زمینه اعطای وامهای كشور جدا میدیگر بانک 

 بانکداری پایدار مالی است.

  

 
114 Glosser 
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 گیری بانکوسول ها و اهداف شکلضرورت .1

تر از متوسط كشورهای در حال  كشور بولیوی فقیرترین كشور آمریکای التین بوده و از لحاظ فقر در سطحی پایین 

های دولت برای كاهش فقر عموما ناكام مانده بود. لذا ارائه   های گذشته نیز تالش گرفت، در طول دهه توسعه قرار می 

 شد.ه شدت در این كشور احساس میكاری نوین جهت مبارزه با فقر براه

از سوی دیگر به علت بحرانی بودن وضعیت بخش مالی این كشور، دسترسی به سپرده و نیز اعتبار و وام برای فقرا و  

كاری جهت مبارزه با فقر و نیز   های تامین مالیه خرد به عنوان راه خانوارهای روستایی فراهم نبود. لذا اجرای برنامه 

انداز فعالیت خود در زمینه خدمات  نمود. اما آنچه كه بانکوسول به عنوان هدف و چشمردن مردم ضروری میپذیر ك بانک

 كند چنین است: مالی خرد از آن یاد می

 ای بهتر برای افراد با درآمد پایین از طریق ارائه خدمات مالی با كیفیت و گسترده  فراهم آوردن فرصت آینده  •

 فت و توسعه برای آنهایی كه درآمد پایینی دارند  و به ارمغان آوردن پیشر •

 مهمترین هدف بلندمدت این بانک نیز دستیابی به رهبری مالیه خرد در بازار محلی و نیز بازارهای جهانی است. 

 

 ساختار مدیریت و گردش كار بانکوسول  .2

های روند تامین مالی را  آنان ویژگی كند و بهدر آغاز كار، مشاور و راهنمای اعتبار، مشتریان بالقوه را شناسایی می

تری از متدولوژی فعالیت عرضه  شود و در آن توضیح جزئیدارد. برای آنها كه تمایل دارند، جلساتی برگزار میارائه می

 دهند. شوند و درخواست وامشان را ارائه مینفر ایجاد می  7تا   3ها متشکل از  شود. پس از آن گروه می

كند تا عملیات و موجودیت كسب و كار  عتبار ارزیابی شد، راهنما با اعضای هر گروه مالقات میزمانی كه درخواست ا

برد. اگر درخواست تصویب شد، وام به كل گروه  آنها را مورد بررسی قرار دهد. این پروسه معموال یک هفته زمان می

 شود.پرداخت می

گزیند كه وظیفه توزیع هماهنگ كننده و یک دبیر بر می برای تسهیل پیگیری و بازپرداخت وام، هر گروه یک 

آوری اقساط و سرانجام بازپرداخت وام به موسسه را بر عهده دارد. چرخش كار این نوع مجموع پرداختی به گروه، جمع

لغ باالتر گیری مبا ماه. اگر وام بدون هیچ مشکلی بازپرداخت شد، گروه برای وام 6ها خیلی سریع است: به طور متوسط وام

 كند.صالحیت پیدا می
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 های بانکوسولاصول حاكم بر فعالیت  .3

 دهد. بانکوسول به مشتریان شهری خدمت ارائه می •

 دهند. های باال تشکیل میمشتریان اصلی بانکوسول را كارآفرینانی با سرمایه اندك اما با قابلیت •

گیرندگان بانکوسول درصد وام 78، 2007زنان نقش فعالی در میان مشتریان این بانک دارند، بر اساس آمار سال  •

سال و با سطح سواد پایین قرار   30-40دهند. اغلب مشتریان جوانند و غالبا در گروه سنی را زنان تشکیل می

 گیرند. می

 كند. ده ارائه میبانکوسول به مشتریانش چندین گونه وام و سه نوع سپر •

 انداز در این بانک اختیاری است.گذاری و پس سپرده •

تر، سررسید زودتر و  های بولیویایی دوره كوتاه شوند. وامها هم به واحد پول بولیوی و هم به دالر اعطا میوام  •

 د.شوها در اقساط مساوی پرداخت میهای دالری دارند. تمام وام تعداد اقساط بیشتر نسبت به وام

های دالری مشمول  ای. وام ای و چهار هفته های بولیویایی سه نوعند: بازپرداخت هفتگی، دو هفتهاقساط وام  •

 ای اند. ای و چهار هفتهبازپرداخت دو هفته

اند، سررسید این  شود كه برای اول بار وام گرفتهگیرندگانی داده میهای با بازپرداخت هفتگی عموما به واموام •

دالر قرار دارد. بازپرداخت  82شود. مبلغ این وام كوچک بوده و در سطح متوسط ماهه تعیین می 4ها وام

 .  %5/2ماهانه به عالوه كارمزد  %4دالر است، با نرخ بهره اسمی  5هفتگی به طور متوسط 

وجوه ها بسته به شغل و نیز گردش اگر مشتری در ارتباط با بانک به پیشرفت دست یافت، فراوانی پرداخت  •

-ها و زمان سررسید افزایش میای، دوره وامهفته 4های كند. برای وام هفته و یا یک ماه تغییر می  2مشتری، به 

دالر است و نرخ بهره   103ها به طور متوسط گیرد. مبلغ وامماه تا یک سال را در بر می 6یابد و به طور متوسط 

یابد. این سطوح نرخ بهره ماهانه در شرایط واقعی كاهش می  %4% ماهانه در شرایط اسمی و  2/5مؤثر به حدود 

 مؤثر حقیقی، همچنان نرخی باالست. 

های بزرگتری دریافت كنند كه عموما دالری هستند.  دهد كه وامبازپرداخت به موقع، به مشتریان اجازه می •

یابد. نرخ بهره سال افزایش می 3 ها نیز تادالر و دوره وام 1300تا  1000ها تا حدود متوسط مبلغ این گونه وام

 شود.درصد ماهانه تعیین می 5/2درصد ماهانه و در شرایط حقیقی  3مؤثر در شرایط اسمی 
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گیرندگان بازپرداخت هفتگی و ای كه برای برخی وامپذیر است به گونهجدول زمانی بازپرداخت این بانک انعطاف •

 . كندبرای بعضی، بازپرداخت ماهانه را تعیین می

 ها نیز انعطاف پذیر است. دوره سررسید وام •

 كند:  ها را در دو قالب گروهی و فردی اعطا می بانکوسول وام  •

  دهی گروهی:های وامویژگی 

o نفره با تعهد مشترك   7تا  3شود كه تحت یک گروه وام گروه همبسته به كارآفرینان خردی اعطا می

 اند. بازپرداخت وام تشکیل شده

o كند.دالر به ازای گروه همبسته تجاوز نمی 6000دالر به ازای هر فرد و از  2000از  مقدار این وام 

o  ها به طور همزمان به همه اعضای گروه داده می شود.وام 

o   در میان اعضای گروه باید همبستگی وجود داشته باشد ولی پیوند خانوادگی ممنوع است. مبالغ كم

 های این گونه وام است. اصل و فرع وام از ویژگی 

o های كوچک آغاز شود و به تدریج میزان وام بر اساس سابقه گروه در  هدف آن است كه كار با وام

افتد  یابد و این امر تنها در صورتی اتفاق میبازپرداخت افزایش یابد. میزان وام به مرور زمان افزایش می

 ع را نشان دهند.ها توانایی خود در بازپرداخت به موقكه اعضای گروه 

o   اعضای گروه همبسته در صورت عدم بازپرداخت یکی از اعضای این گروه، از دریافت وام محروم

 شوند. می

o  شود، كه دالر آغاز می  100گیرنده جدید، پروسه اعطا از وام كوچک اولیه به مقدار حداقل برای وام

 شود. این امر مانع دریافت وام توسط افراد غیر فقیر می

o درصد برای  30ها ماه است و متوسط نرخ بهره ساالنه وام 18ها به طور متوسط ه بازپرداخت وامدور

درصد   48تا  24های بولیویایی است. نرخ بهره ساالنه رسمی بین درصد برای وام 48های دالری و وام

تواند از  ره وام میهای دالری در نوسان است. دودرصد برای وام 30تا  21های بولیویایی و بین برای وام

 ماه )بسته به فعالیت و سابقه پیشین گروه( مشخص شود. 24یک تا 

دهی فردی را نیز در  هایش، وام كرد اما با تغییر سیاستها وام اعطا میاین بانک ابتدا تنها به گروه  وام فردی:

دهد كه طرح افراد اجازه میدستور كار خود قرار داده است. ویژگی اصلی این تکنیک ضمانت فردی است كه به 
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بندی كنند. این روش برای كارآفرینان خردی  هایی كه درگیر آن هستند طبقهكسب وكارشان را بر طبق فعالیت

 های چند را واجد باشند:مناسب است كه ویژگی

o های اعتباری همبسته و گروهی با دیگران شریک شوند. قادر و مایل نیستند كه تحت برنامه 

o بلغ باالتر اعتبار نسبت به اعضای گروه همبسته دارند.نیاز به م 

o  های الزم، برای دریافت وام را فراهم آورند.قادرند ضمانت 

های سودآور متمركز بوده و ارائه خدمات اجتماعی را به بانکوسول به عنوان یک بانک تجاری، بیشتر بر فعالیت  •

 های اساسی با گرامین بانک دارد.تفاوت عنوان اولویت خود انتخاب نکرده است. لذا از این جهت 

ای كه از مشتریان این بانک پایداری مالی و دستیابی به سود را هدف اولیه خود قرار داده است، لذا نرخ بهره •

 كند در سطح باالیی است. اتخاذ می

 به تبع باال بودن نرخ بهره، بانک نیز به یارانه و كمک هزینه وابسته نیست.  •

نکوسول نسبت به موسسات تامین مالی خردی مانند گرامین بانک در وضعیت مالی بهتری قرار  مشتریان هدف با •

 دارند. مبلغ وام اعطایی این بانک نیز مبلغی باالتر است. 

هرچند كه بانکوسول به مشتریان فقیر خدمت ارائه می دهد، اما شواهد بیانگر آن است كه نوعا این فقرا از طیف   •

 كنند.ند كه باالی خط فقر هم زندگی میثروتمندترین فقرا هست

دهند، در جدول  در كنار بانکوسول موسسات دیگری نیز هستند كه خدمات مالی خرد به مشتریان ارائه می •

 اند:، سه موسسه مهم در بولیوی با بانکوسول مورد مقایسه قرار گرفته 3شماره 
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 بولیوی موسسه مالیه خرد   3مقایسه بانکوسول با : 3جدول 

 های مقایسهشاخص
 روستایی  شهری 

 سارتاوی  پرودم پروموجر بانکوسول 

 تاسیس 

به عنوان سازمان    1986

غیردولتی )پرودم( و از 

به عنوان   1993سال 

 بانک 

1990   

های اعتباری از )برنامه

 آغاز شد( 1993سال 

1986 

1985   

های اعتباری از )برنامه

 آغاز شد( 1990سال 

گیرندگان تا تعداد وام

 1998پایان سال 
80000 20000 49534 6581 

 حداقلی رویکرد

 كل گرا

ارائه خدمات آموزشی،  

 بهداشتی 

 حداقلی

 كل گرا

ارائه خدمات آموزشی،  

 بهداشتی و كشاورزی

 چارچوب سازمانی
بانک تجاری )پیش از 

 آن سازمان غیردولتی(
 غیردولتیسازمان  سازمان غیردولتی سازمان غیردولتی

نرخ بهره واقعی 

(1999) 

برای  %5/2در ماه ) 4%

 های دالری(وام

 %54نرخ موثر ساالنه  

برای  %5/2در ماه ) 4%

 وامهای دالری(

 %60نرخ موثر ساالنه  

 ماهانه %3معموال 

 نرخ موثر ساالنه 43%

ماهانه،   %5/4نرخ پایه 

 نرخ موثر ساالنه 72%

های با مبالغ  برای وام

افزایش كوچکتر 

 یابد.می 

 گیرندگانساختار وام

-7های همبسته )گروه

 نفر( و وام های فردی 3

های باالتر از برای وام

 دالر اخذ وثیقه 5000

های اعطای وام به گروه

-همبسته تحت گروه

 نفره  30های تعاونی 

-7های همبسته )گروه

 نفر( و وام های فردی 3

برخی مواقع دریافت  

 وثیقه

همبسته )متوسط  گروه 

 نفر( و وام فردی  5

تمهیدات بیمه و 

 اندازپس

انداز اختیاری پس 

 دالر( 20)حداقل 

 بیمه وجود ندارد

پس اندار اجباری به  

 ارزش وام %20مقدار 

 بیمه اجباری 

 هیچ كدام  هیچ كدام 

 روش جمع آوری وام
دو هفته یکبار و یا 

 ماهانه در دفاتر بانک

هفتگی یا دو هفته 

 یکبار در دفاتر موسسه

ماهانه در دفتر محلی 

 پرودم

ماهانه در دفتر محلی 

 سارتاوی
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 بولیوی موسسه مالیه خرد   3مقایسه بانکوسول با : 3جدول 

 های مقایسهشاخص
 روستایی  شهری 

 سارتاوی  پرودم پروموجر بانکوسول 

 منابع تامین مالی

 انداز داوطلبانه پس  -

گیری از بازارهای وام -

 سرمایه

كمک بنیادهای  -

 خیریه

صندوق سرمایه  -

گذاری اجتماعی و 

 بنیادهای 

 المللیبین 

وام گیری از بازارهای  -

 سرمایه 

 حمایت بنیادهای  -

 بین المللی

كلیسای لوتران  -

، گروه مشورتی 115آلمان

، و نیز 116كمک به فقرا

كمک بنیادهای بین  

 المللی

انگیزه برای وام 

 گیرندگان 
 وام های افزایشی وام های افزایشی های افزایشیوام

وام های افزایشی و 

جریمه های مالی 

 دیركرد

حداقل اندازه وام )در 

 ( به دالر1998سال 
100 50 100 100 

 430 450 230 827 متوسط وام 

 گروه هدف
هر كسب و كاری قبل  

 از ایجاد

هر كسب و كاری قبل  

 از ایجاد

هر كسب و كاری قبل  

 از ایجاد

هر كسب و كاری با یک 

 سال قدمت یا بیشتر

 

این امر است كه مالیه خرد حتی در یک كشور نیز با گوناگونی رویکرد و روش  الگو گویای  4مقایسه تطبیقی این 

های الزم را در تواند با توجه به اهداف خود و نیز شرایط منطقۀ فعالیت، فرآوری عملکردی همراه است و هر موسسه می

سول و پرودم رویکرد حداقلی و در  الگوی مالیه خرد ایجاد كند و به راهکار بومی خود دست یابد. به عنوان نمونه در بانکو

رود و عالوه بر اعتبار، خدمات آموزش، سالمت، بهداشت و خدمات كشاورزی نیز  گرا بکار میدو موسسه دیگر رویکرد كل 

انداز را اختیاری و سارتاوی اجباری كرده است و عالوه بر آن خدمات بیمه هم شود. بانکوسول پسبه مشتریان ارائه می

اند. آن موسساتی كه به طور های مختلفی را برای كاهش فقر بکار بستهموسسه همچنین شیوه  4د. این كنارائه می

، به دنبال كاهش فقر از طریق باالبردن مدار  118و سارتاوی  117كنند مانند پروموجر های كوچکتری اعطا میمتوسط وام

كنند مانند های بزرگتری ارائه میتوسط وام زندگی افراد از سطح خط فقر هستند، حال آنکه موسساتی كه به طور م

 كنند. پرودم و بانکوسول، به طور عمده از طریق گسترش تقاضای كار میان فقرا با فقر مبارزه می 

 
115 German Lutheran Church 
116 CGAP 
117 ProMujer 
118 SARTAWI 
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 عوامل مؤثر بر موفقیت بانکوسول .4

اعتبار از  بانکوسول در شرایطی فعالیتش را آغاز كرد كه كمبود دسترسی به منابع و به طور عمده عدم دسترسی به 

های خرد بود. این دسترسی محدود زمینه را برای ظهور طریق سیستم مالی رسمی، عامل اصلی رشد محدود بنگاه 

 موسسات تامین مالی خرد فراهم آورد.

تــوان زمانی كه پرودم تبدیل به بانکوسول شد چندین دارایی نامحسوس را برای بانکوسول به ارمغان گذاشت، كه می

 دارایی ها به عنوان عواملی كه به تسریع فرآیند رشد بانک كمک كردند، نام برد:از این 

 دهی، كه در طول چند سال تجربه به اثبات رسیده و اصالح شده بودتکنیک وام •

موجودی سرمایه اطالعات، كه در طول چند سال فعالیت در بازار و فراگیری از محیط اطراف و مشتریان بدست  •

 آمده بود

 انسانی، ناشی از كارمندان با تجربه سرمایه  •

 شهرت و اعتبار به عنوان سازمانی توانا •

هــای داخــل بــانکی، اوراق های عمــومی، وامظرفیت بسیج وجوه در بازار با انعطاف پذیری باالتر، از طریق سپرده •

 بهادار بازار سرمایه داخل و خارج و یا خطوط اعتباری بانک مركزی 

ها و موسسات  تر و نظارت شدیدتر عملکرد مالی بانک به وسیله ناظرین )بانکای حمایت ضمنی بیشتر و حرفه •

 دهندگان جدید و سهامداران( مالی، وام

های بین المللی و نیز نقشی كه وزیر مالیه ایــن كشــور و توان به كمکگذشته از آن، از دیگر عوامل موثر در این رشد می

 آن داشتند اشاره كرد. نیز گروهی از بازرگانان بولیوی در تاسیس

 

 دستاوردهای بانکوسول  .5

های فعالیت توانسته به پایداری مالی دست یابد. بانکوسول از معدود موسسات مالیه خرد است كه در طول سال

هاست. بر اساس  ترین دسترسی ترین و وسیعبانکوسول در میان دیگر موسسات تامین مالی خرد این كشور دارای عمیق

 آمریکای التین، عمق دسترسی بانکوسول در دو حوزه تدقیق و قابل توجه است:استانداردهای  

 های پرداختی افزایش سریع همه ساله تعداد وام •

 گذارن فزونی سریع تعداد سپرده •

میلیون شغل برای جمعیت فعال اقتصادی  1/ 7توان به فراهم آوردن بیش از این بانک می دستاوردهای از دیگر 

 بولیوی اشاره كرد.كشور 
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 های بانکوسولتنگناها و محدودیت  .6

های اجتماعی از سوی این بانک،  از طریق توجه به سودآوری و بی توجهی به انگیزه حداقلی برگزیدن رویکرد 

شود این نگرانی را ایجاد نموده است كه مبادا هدف اولیه دسترسی به فقرا دستخوش حوادث گردد. چنانچه مشاهده می

 باشند.ها همچنان از دسترسی به خدمات مالی محروم میشتریان این بانک از میان فقرای توانمندترند و فقیرترینغالب م

 

 آثار اقتصادی و اجتماعی كوتاه و بلند مدت   .7

گیرد كه  های پرداختی بر روی فقر در بولیوی را مورد ارزیابی قرار داده و چنین نتیجه می(، اثر وام2001موسلی )

ولو آنکه  گیرندگان دارد )مالیه خرد باعث افزایش درآمد افراد وام گیرنده شده است(،مالیه خرد ارتباط مثبتی با درآمد وام

 تر كمتر باشد.  گیرندگان غنیگیرندگان فقیرتر ممکن است نسبت به واماین اثر برای وام 

افزایش درآمد  "اند كه: جام دادند چنین عنوان كردهدر بولیوی ان  2002در تحقیقی كه در سال  119سیمانوویتز و والتر 

های ایجاد  كنندگان این توانمند شدن را منسوب به بسط فعالیتدرصد از مشتریان گزارش شد. اكثر شركت 66به وسیله 

های محصول در نتیجه خرید عمده یا به صورت نقدی، دسترسی به بازارهای فروش جدید، و نیز  درآمد، كاهش هزینه 

 "دانستند. های جدیدشان در تولید كه از طریق دسترسی به اعتبار ممکن شده بود، میلیتفعا

گیرنده نیز به اثبات رسیده است. مطالعات بیانگر این است همچنین اثر مثبت اعطای اعتبار بر میزان دارایی افراد وام

گیرندگان  گیرندگان بانکوسول دارای سطوح باالتری از تحصیل، بهداشت و سالمت نسبت به غیر وامكه تقریبا تمام وام

گذاری و بسترسازی در سرمایه انسانی تلقی  دهی به دیگر امور چون سرمایهم تواند سرریز منافع واهستند، كه این امر می

 شود.

 
119  Simanowitz, Anton and Alice Walter 
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 بانك ملی توسعه روستایی و كشاورزي هند 

 

 

هاي خودیارالگوي گروه  
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 ملی توسعه روستایی و كشاورزی هند )نبرد( بانك 

 های پیشینی دانستنی 

درصد تولید ناخالص داخلی به وسیله  40كردند و درصد جمعیت هند در روستاها زندگی می 80، 1950در دهه 

یافت، كه آن هم بیشتر در  درصد مجموع اعتبارات به بخش كشاورزی اختصاص می  2/ 2شد، اما تنها كشاورزی تامین می

های روستایی اندك و دسترسی به اعتبار  د میان تودههای مبتنی بر تولیانحصار كشاورزان متوسط و بزرگ بود. دارایی

ها در روستاها حضور نداشتند، تامین مالی  هایی نیز با محدودیت مواجه بود، بانکگذاری در چنین دارایی برای سرمایه

  شد. برای خروج از این وضعیت، دولت هند در سال ها به صورت غیررسمی و در سطحی بسیار محدود انجام می فعالیت 

 ، سیاست توسعه نهادی را در پیش گرفت و سه برنامه را به اجرا درآورد: 1969

 بانک خصوصی  14سازی ملی •

 ها با گشایش دو شعبه روستایی به ازای هر شعبه شهری ایجاد بانک  •

 دهی  بندی وامسیستم اجباری اولویت  •

هری بنا نهاده شد، اما با این وجود  شعبه روستایی و نیمه ش 10882، 1975در نتیجه سیاست توسعه نهادی تا سال 

های تجاری بزرگ خصوصی و دولتی پاسخ های روستایی بانکفقرا همچنان دسترسی محدودی به اعتبار داشتند. شعبه 

را مطرح كرد. معرفی   120ای های روستایی منطقه دادند. از این رو دولت شبکه جدید بانک كافی به نیازهای روستاییان نمی

های حمایتی، دسترسی ، به همراه تخصیص مقادیر متنابهی از بودجه1975ای در سال ایی منطقههای روست بانک

زمین، كارگران  ای از مردم بی ها شمار گسترده كشاورزان به اعتبار را تا حدی افزایش داد. علیرغم همه این تالش 

 سواد، هنوز به اعتبارات دسترسی نداشتند.كشاورزی و زنان بی

دسترسی روستا به بخش مالی رسمی و نیز شرایط سخت تامین مالی غیررسمی برای فقرا، ضرورت  محدود بودن 

های رسانی مالی به فقرای روستایی هند را آشکار ساخت. بر این اساس بکارگیری الگواهتمام به رویکردهای جدید خدمت

ری از رویکردهای مالیه خرد بود كه  در هند، شاهدی بر ظهور بسیا 80مالیه خرد در دستور كار قرار گرفت. دهه 

های غیررسمی و گروههای محلی غیررسمی )گروههای خودیار( های تجاری، سازمانترین آنها به پیوند میان بانکبرجسته 

 تاكید داشتند.

الگوی اعتبارِی خردّ ارتباط بانک با گروه   های خودیار در كشور هند است. ، سرفصل نهضت تشکیل گروه1984سال 

ار )بانکداری پیوندی( با پشت سر گذاشتن یک دهه آزمایش به عنوان راهبرد اصلی مالیه خرد در این كشور برگزیده  همی

 شد و به اجرا درآمد. 

 
120 Regional Rural Banks (RRBs) 
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اند، اما با  های مالیه خرد در هند موسساتی هستند كه بر پایه الگوی گرامین بانک بنگالدش شکل گرفتهدیگر الگو 

ای كوچک، متمركز در مناطق خاص )تمركز یافته در جنوب( با دسترسی هند دارای اندازهكمی تفاوت؛ این موسسات در 

اندك و گسترش محدود اند. عالوه بر حوزه عملکرد محدود، این موسسات دامنه محدودی از خدمات مالی را نیز ارائه 

 اند.ود قرار داده انداز را در برنامه عمل خدهند و تنها تعداد اندكی از آنها خدمات بیمه و پس می

گذاری كرده است و به آنها در كاهش  الگوی بانکداری پیوندی در هند، فقرای جمعیت روستایی را هدف  

یکی از دالیلی كه این رویکرد از میان رویکردهای موجود مالیه خرد توانست در  كند. پذیریشان كمک می آسیب 

ها به داشتن حس  مردم این كشور است. هندی اش با خصوصیات اخالقیتر عمل كند، همخوانیهند موفق

های خودیار منعکس كننده این شود، معروفند. نظام گروه كه اغلب به نظم ناپذیری معنا می  استقالل شخصی 

دهد كه بر طبق جدول زمانی خودشان نه بر  حس استقالل و گوناگونی است. این روش به افراد اجازه می 

 انداز كنند و وام بگیرند. اساس الزامات بانك پس

با توجه به آنکه رفع فقر در مناطق روستایی به میزان زیادی با موانع ساختاری و زیربنایی روبرو است و دسترسی  

های غیر دولتی تاثیرگذار در هند یک راهبرد دو جانبه  كند، سازمان های مولد و سازنده را محدود می افراد فقیر به سرمایه 

 :را به كار بستند

هایی را در میان مردم فقیر به وجود آوردند كه بتوانند منابع مورد نیاز فقرا را بسیج و مدیریت  در گام اول نظام •

 كنند   

 شان سوق دهند.ها و حقوق و در گام بعدی آن نهاد رسمی را در جهت پذیرش و به رسمیت شناختن این نظام •

  1985های خودیار و بسیج منابع آنان در سال ا تشکیل گروه ب "مایرادا"بر اساس این راهبرد، سازمان غیردولتی 

های خودیار را به طور آزمایشی به اجرا در  ای از بانک نبرد هندوستان شد تا طرح تشکیل گروه موفق به دریافت بودجه

اجرای  به دلیل نقش مهم این بانک در "مایرادا "آورد و نتایج حاصله را به بانک ارائه دهد. انتخاب نبرد توسط 

های اعتباری به ویژه در بخش روستایی بود. این بانک در هند به عنوان بانک مركزی بخش كشاورزی شناخته  سیاست

 شود. می

ارزشیابی شدند.  "مایرادا"و  "نبرد"های خودیار توسط سال از آغاز طرح، گروه  4، پس از گذشت 1989در سال 

های خودیار توسط بانک مركزی هند در سال ر به رسمیت شناختن گروه ها منج نتایج حاصل از عملکرد مثبت این گروه 

گروه به صورت آزمایشی تامین اعتبار  500برای  1995تا  1992های شد و بانک نبرد برای اولین بار طی سال 1991

ه داده شد با  ها اجاز های ارسالی بانک مركزی هند و نبرد، به كلیه بانکكرد و پس از آن طی بخشنامه و دستورالعمل

 های خودیار وام پرداخت كنند: های اعتباری با شرایطی چند به گروه تغییر در سیاست
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 پرداخت وام به گروه نه به اعضای آن  •

 اعطای وام به گروه بدون نیاز به ثبت رسمی گروه  •

است وام  های اعضا و دالیل درخوپرداخت وام به گروه بدون پرسیدن هدف دریافت وام )مسئولیت بررسی طرح •

 توسط گروه صورت گیرد و نه بانک(.

سرمایه اجتماعی  اعطای وام بدون درخواست وثیقه )بانک نباید هیچ وثیقه و ضمانتی از گروه دریافت كند.  •

 (.شودشکل گرفته در گروه جایگزین وثیقه می 

ه و گسترش هر چه  های سیاستی از اینگونه اقدامات موجبات توسعو بانک مركزی هند نیز با حمایت هنددولت 

های خودیار كرده و نبرد را نیز به عنوان رهبر و  ها را تشویق به اعطای وام به گروهبانک  بیشتر آنها را فراهم آوردند، آنها

   كننده بانکداری پیوندی در این كشور تعیین كردند.هماهنگ

ای كه خودیار در هند نقش داشتند به گونههای دهی و اجرای سیستم گروهالمللی نیز در شکلنهادهای بین

های سوئیس و سازمان المللی مورد نیاز برای ایجاد ارزش افزوده عمدتاً از سوی سازمان توسعه و همکاری های بینحمایت

 به سوی بانک نبرد، هدایت شده است.  121همکاری فنی آلمان

مشاركت بانک مركزی هند تأسیس شده است.  با 1982در سال  122بانک ملی توسعه روستایی و كشاورزی )نبرد( 

های وزارت كشاورزی دارد. نبرد به نیاز سنجی و ارائه  گذاری ها و سیاست ریزی سزایی در برنامه این بانک سهم به

ها و سایر مؤسسات دولتی و خصوصی در رابطه با امور و كارمندان بانک های غیردولتیسازمانهای آموزشی برای برنامه

 پردازد.  بازاریابی، اعتبارات خرد... نیز می بانکداری، پروژه نویسی، حسابداری، مالی،

های درون میالدی به كمک سازمان غیر دولتی اقدام به انجام یک سری بررسی  80بانک ملی توسعه در اوایل دهه 

های فقرزدایی  ا و اجرای طرح های بانکی متعدد در روستاه رغم وجود شعبه سازمانی نمود و به این نتیجه رسید كه علی 

های خوداشتغالی به كمک اعتبارات در خالل دو دهه با این حال جمع كثیری از فقیرترین فقرا  بسیار و ایجاد فرصت

 ها قرار داشتند. های رسمی بانکكماكان در بیرون از دایره حمایت

های گرامین بانک در اعطای  جدد شیوهبر همین اساس بانک ملی توسعه، راهبردهای اصلی خود را در جهت اجرای م

های اعتبارات خرد به كار بست. این راهبرد شامل  های غیر دولتی و مؤسسهها از طریق سازمانهای كلی به گروهوام

های غیردولتی، بانکداران، مددكاران اجتماعی و گران بیرونی نظیر سازمانها با پشتیبانی تسهیل حمایت مالی از گروه 

 ها نیز صورت پذیرفته است. ها و بانکولتی بود و البته، ارتباطات اعتباری مستقیم میان گروه نهادهای د

 
121 (GTZ) 
122 National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) 



المللی ماليه خرد : مروري بر تجارب بين 2پيوست    

هاي خودیار و آموزش بانك پذیري در زاهدان طرح تشكيل گروه   

229 

 

 

 گیری بانك نبرد ها و اهداف شکلضرورت .1

های اجتماعی و اقتصادی اقشار عمومی های بزرگ در مقابل هر جامعه مدنی محرومیت از آنجا كه یکی از چالش 

ها از میان جوامع انسانی اقدام كرد. هیچ سالح  نسبت به رفع محرومیت  جنبش همگانی،است، بنابراین الزم است تا با یک 

های مناسب در  های انسانی و استفاده از ابتکارسازی در سرمایهتواند همچون ظرفیت دیگری در این تالش همه جانبه نمی

ی غیردولتی  هاند با مشاركت برخی سازمان توسعه پایدار به جوامع محروم كمک كند. در این راستا بانک ملی توسعه در ه

انداز و  های موجود در نظام پساقدام به تدوین راهبردی برای توسعه نظام بانکداری و تقویت سازوكار های منتخب، و بانک

ل  اعتبار كردند تا صرفه و صالح آن را برای بانک و اقشار بسیار فقیر جامعه افزایش دهند. همچنین این بانک با تشکی

هایی كه این بانک  ها و تسهیالتی را مختص این گروه تعریف كرده است. دالیل و ضرورت شبکه زنان روستایی، فعالیت 

 دارد در محورهایی چند، قابل مطالعه است:برای حمایت از زنان روستایی عنوان می

 ی ندارند زنان روستائی به دلیل تعصبات قومی و فرهنگی به امکانات و اطالعات آموزشی دسترس •

سطح سواد زنان روستایی بسیار پایین است و نیاز به آموزش و باال رفتن آگاهی در آنها احساس   •

 شودمی

 صنایع دستی، صنایع تبدیلی، اقتصاد خانواده و...  دامداری، های كشاورزی،عدم مهارت كافی در زمینه   •

 نداشتن مالکیت و استقالل مالی زنان روستایی •

كسب معلومات به صورت آكادمیک مستلزم صرف هزینه است و زنان روستایی بنیه   با توجه به اینکه •

 های آنان بیشتر سنتی )از مادر به فرزند( استمالی ضعیفی دارند بنابراین آموخته

 ساعت در روز است  18-19ساعت كار زنان روستایی بین   •

 سطح بهداشت و سالمتی در بین زنان روستایی پایین است   •

مراكز بهداشتی و ...  آب بهداشتی،سطح رفاه روستاییان و زنان از لحاظ دسترسی برق، پایین بودن  •

داری، بهداشتی و ... كم باشد و همیشه  های جدید كشاورزی، خانه باعث شده اطالعات آنها از روش

 منتظر كمکی از سوی دیگران باشند 

 های رسمی برای آموزش زنان روستایی  عدم وجود مؤسسه  •
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 مدیریت و گردش كار بانك نبرد ساختار  .2

یک گروه خودیار ساختاری ساده دارد. اعضای گروه بر اساس توافق خودشان هر هفته و یا هر دو هفته یکبار تشکیل  

اندازهای كنند. پس از آن از محل پسانداز گروه، تجمیع میدهند و به طور مساوی مبلغی را به عنوان پس جلسه می

  6شود، بعد از اندازهای مازاد افراد باز می شود. حسابی نیز نزد بانک برای پسگروهی اعطا می های درونتجهیز شده وام 

كند و در صورتی كه گروه امتیاز الزم ها نزد آن است، عملکرد گروه را جهت اعطای اعتبار بررسی میماه، بانکی كه سپرده 

 شود. را بدست آورد به گروه وام داده می

  دبیرنیازهای تشکیل گروه و جلسات، گروه جهت فراهم آوردن پیش  رهبرهیات رئیسه شامل هر گروه دارای یک 

آوری برای نگهداری وجوه است كه واریز مبالغ جمع صندوقدار ها، محاسبات عملیات تبادلی و برای نگهداری یادداشت

شود و همه اعضا  مشاركت همه اعضا اتخاذ می شده را به یک حساب گروهی در بانک بر عهده دارد. تصمیمات در گروه با 

های گروه مشاركت دارند. به منظور حفظ نظم و اعتماد، اعضای گروه بر یک سری از مقررات و قوانین توافق در فعالیت

كنند. به عنوان نمونه، اخذ جریمه در صورت غیبت افراد در جلسات یا تاخیر در پرداخت سهم یا دیركرد در می

 ام و یا اخراج از گروه در صورت استمرار رفتارهای نامناسب فرد.  بازپرداخت و

 های خودیار فعالیت دارند: در هند سه الگوی از گروه

ها  كند. بدین معنا كه گروه های خودیار عمل میبانک خودش به عنوان مروج گروه بانك: -های خودیار گروه •

 گروهها در هند در قالب این ساختار فعالیت می كنند( %18شود. )توسط بانک تشکیل به آنها و اعتبار داده می 

های دولتی و یا دیگر  های غیردولتی، سازمانگر مانند سازمانادارات تسهیل گروه خودیار:-عامل تسهیلگر •

ها مستقیما از طرف بانک تامین دهند ولی گروههای اجتماعی، گروه را شکل میهای مبتنی بر فعالیتسازمان

 گروهها(  %69. )شوندمالی می

گر  های غیردولتی هم به عنوان تسهیلسازمان  های خودیار:گروه -موسسه مالیه خرد -سازمان غیردولتی •

ها را  كنند و سپس آن ها را تاسیس می كند. ابتدا آنها گروه موسسه مالیه خرد عمل می و هم به عنوان میانجی 

های خودیار وام اعطا كند. كنند كه به گروهدهند و در مرحله بعد بانک را ترغیب میپرورش داده و آموزش می

 ها( گروه  %13دهد. ) انک اعتبار را از طریق سازمان غیردولتی تخصیص میدر این حالت ب

شوند میان های غیردولتی تشکیل و پرورش داده میهای خودیار توسط سازمانالگوی دوم كه در چارچوب آن گروه

های  برای گروه  كند و سپس اعتبارات مستقیم راانداز را باز می های پسبانکداران محبوبترین الگو است. بانک حساب

 كنند. گر عمل میهای غیر دولتی به عنوان تسهیل آورد، در حالی كه سازمانخودیار فراهم می
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-كند. در این الگو سازمان غیردولتی، گروهدر الگوی سوم سازمان غیردولتی همانند یک میانجی مالیه خرد عمل می 

كند بدین معنا كه بانک اعتبار را به سازمان خرد را ایفا میدهد و خود نقش یک موسسه مالیه های خودیار را تشکیل می

رسد دهد. در واقع وام اعطایی از بانک با واسطه به گروه میكند و سپس این سازمان به گروه وام میغیردولتی اعطا می

 دهد. در حالی كه در دو الگوی اول بانک به طور مستقیم به گروه اعتبار می

اعتباراتش را در چارچوب این الگوی   %74كند و بانک اعتباردهنده بیشتر در قالب الگوی دوم فعالیت می نبرد به عنوان 

فعالیت نبرد بدین ترتیب سامان   شوند. چارچوب را شامل می %6و  %20كند، الگوی اول و سوم نیز به ترتیب اعطا می

 یابد:می
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و درآمدزا توسط سازمان غیردولتی با حضور در مناطق  های مشاركتی تشویق و ترغیب روستاییان بر فعالیت •

 روستایی 

 

 نیاز سنجی آموزشی توسط سازمان غیردولتی و متخصصین نبرد در سطح روستا  •

های غیردولتی، )هر سازمان غیر  های مورد نیاز به جامعه مورد نظر و تأمین اعتبار از سوی سازمانارائه آموزش  •

كند و زنان نیز در حین  روپیه از نبرد اعتبار دریافت می 2000م معادل های الز دولتی جهت ارائه آموزش 

دارند( با توجه به پراكندگی فقرا در  آموزش، در ازای صرف وقت، مبلغی را به عنوان كمک مالی دریافت می
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توانند نقش مؤثری در    های غیر دولتی میروستاهای مختلف و مشکالت عدیده جوامع روستایی، سازمان

 ها در روند توسعه روستایی داشته باشند.ریزی الزم و كمک به مؤسسه و بانکنامهبر

 

نفره از روستاییان بدون محدودیت سنی )از هر خانوار یک نفر حق عضویت گروه را دارد(  15 -20های تشکیل گروه •

 
تعهد و روحیه  شناخت كافی افراد یک گروه نسبت به هم )تأكید بر سکونت در یک منطقه( و احساس  •

 خودجوش بودن در افراد جهت تشکیل گروه و تعیین یک نفر به عنوان سرگروه
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گیری در مورد نحوه فعالیت گروه و  ها و تصمیمبرگزاری جلسات هفتگی یا ماهیانه طبق توافق جمع توسط گروه  •

 های اجرایینامهمشخص شدن ضوابط و آئین 

ماه، تعیین مبلغ مورد نظر برای اخذ وام طبق توافق  6به مدت  انداز مبلغی ماهیانه در بانک توسط گروه پس •

جمع و بر اساس توانایی مالی افراد به منظور اخذ وام، تعیین نوع فعالیت تولیدی توسط گروه و حفظ و نگهداری  

 از دفاتر مالی

درصد   18-20ود اعطای وام توسط نبرد، بانک روستایی و یا حتی سازمان غیردولتی )هر سازمان غیردولتی با س •

دهد(. در صورتی كه نبرد در قالب الگوی سوم رفتار كند اعتبار الزم را در اختیار  وام در اختیار گروه قرار می

 دهد تا به صورت وام در اختیار گروه قرار گیرد های غیر دولتی قرار میبانک روستایی و یا سازمان 

 هت اعطای وام به افراد گروه بر حسب اولویت  گیری جمشاركت و آگاهی اعضای گروه خودیار در تصمیم •

 بازپرداخت وام دریافت شده توسط گروه  •

هاست و در دفعات بعد ها جهت رفع نیازهای ضروری و فوریتشایان اطالع است كه اعطای وام برای بار اول به گروه

 یابد.به تولید در بخش كشاورزی و صنایع وابسته تخصیص می

 

 های بانك نبرد فعالیت اصول حاكم بر  .3

-از شرایط زیر را واجد باشد، فقیر محسوب شده و یکی از اعضای آن خانواده می مورد 4ای حداقل اگر خانواده  •

 تواند جهت عضویت در گروه خودیار تشویق شود: 

o  های بسیار فقیر تعلق زنان و مردان به خانواده 

o  وابستگی به نزول خواران حتی برای نیازهای روزانه 

o جریب   5/2روپیه و داشتن زمین كمتر از    250آمد ماهیانه كمتر از در 

o  های فقیرانه و خوردن دو وعده غذا یا كمتر در خانواده زندگی كردن در خانه 

o عدم دسترسی به آب سالم و دسترسی نداشتن به سرویس بهداشتی 

o  عدم اشتغال هیچ یک از اعضای خانواده یا شاغل بودن فقط یک نفر 

o  سواد، معتاد )الکل، مواد مخدر و ...( یا دارای بیماری مزمن در خانواده  بزرگساالن بیوجود 

توانند عضو  های بیشتری می تواند عضو گروه خودیار شود )با این روش خانواده از یک خانواده، تنها یک نفر می •

 های خودیار شوند(گروه 
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 های مختلط نیست ی اولویت با تشکیل گروه ها فقط شامل زنان یا مردان است. به طور كلعموما گروه  •

های متشکل از زنان عملکرد  دهند. به طور كلی گروه های متشکل زنان تشکیل می درصد اعضا را گروه  90 •

 كنند( تر استفاده میتر و مطمئن ها نیز مناسب كنند و معموال از وام انداز می بهتری دارند )آنها بهتر پس 
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 نیازی به ثبت گروه وجود ندارد  •

آل است جلسات هفتگی یا حداقل ماهانه برگزار شوند )مزیت: اگر اعضای گروه به طور منظم جلسه دارد. ایده  •

 كنند( گروه به طور منظم جلسه داشته باشند، روابط آنها نزدیکتر شده و مشکالت یکدیگر را بهتر درك می

شود. تأكید بر منظم  شود كه در صندوق عمومی گروه تجمیع میاندازهایی آغاز می انداز منظمِ گروه با پس پس •

اندازهای خودشان های خودیار پسگروه انداز در میان اعضای گروه است. انداز برای ایجاد عادت پسبودن در پس

ا معموالً بسیار  هدهند )مبلغ این وام را جمع كرده، آنها را تبدیل به وام و سپس به اعضای خود تخصیص می

انداز عمومی گروه  دالر آمریکا است( و درآمدهای بهره دریافتی خودشان را در صندوق پس 50تا  5اندك و بین 

های همیارِ با تجربه، ممکن است واجد شرایط افزایش  كنند. كم و بیش پس از گذشت یک سال، گروه واریز می

 منابع خود از طریق استقراض از نظام بانکی شوند.

 انداز گروه، متشکل از وجوهی در موارد زیر است: صندوق پس  •

o های بانکی تراز گروه در حساب 

o  مقدار دریافت نقدی توسط فرد دارای اختیار 

o  مقدار وام داخلی میان اعضای گروه 

o های دریافتی مقدار سود وام 

 و

o   .هر نوع كمک مالی دریافت شده توسط گروه مانند كمک بالعوض، اهدایی و غیره 

 كنند.ها رهبران خود را به صورت چرخشی انتخاب میشود و گروه دهی بوسیله گروه اتخاذ میمیمات وامتص •

های خودیار گرفته  كنند كه نباید هیچ وثیقه و تضمینی از گروهقوانین بانک مركزی هند و بانک نبرد تصریح می •

 شود، زیرا: 

o  انداز خود آنهاست وجوه و پس دانند كه وام بانک، از محل های خودیار میاعضای گروه 

o دانند مشتركا برای بازپرداخت مسئولیت دارند آنها می 

o  كنند آنها از تعهد اخالقی اعضای مقروض برای بازپرداخت بدهی به عنوان پشتوانه استفاده می 
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ود. شثبت عضویت، ثبت صورتجلسات یا خالصه مذاكرات و دیگر مستندات با قید تاریخ در گروه نگهداری  می •

سازد و به ایجاد اعتماد بین اعضای گروه  )مزیت: این امر كمک دستیابی به اطالعات گروه خودیار را سهل می

 كند( خودیار نیز كمک می

شود. اگر هیچ یک از اعضا قادر به نوشتن و  یک دفترچه حساب ساده و شفاف برای كلیه معامالت حفظ می •

های حساب  یار از فردی خارج از گروه كمک بگیرد. تمام دفترچه حفظ این دفاتر نباشند، ممکن است گروه خود

و ثبت نام باید در طول جلسه نوشته شود. )مزیت: این كار در ذهن اعضایی كه قادر به خواندن و نوشتن نیستند  

 كند( ایجاد اعتماد می

 شوند:دفاتر نگهداری شده در گروه، چهار مورد را شامل می  •

o  :شوند.خالصه مذاكرات یا اقدامات، قوانین گروه، اسامی اعضا و ... در این دفتر ثبت میدفتر ثبت جلسات 

o انداز گروه به طور مجموع، در این دفتر ثبت  اندازهای اعضا به طور جداگانه و پس انداز: پسثبت وام و پس

و ... نیز در همین  هاآوری شده، تراز حساب ها، سودهای جمعهای افراد، بازپرداخت شود. جزئیات واممی

 شود.دفتر وارد می

o شود و به روز ها ثبت میها و پرداختثبت هفتگی/ هر دو هفته یکبار/ ماهانه: در این دفتر خالصه دریافت

 شود.می
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o  انداز افراد به طور منظم در آن وارد می های انفرادی اعضا كه معوق تراز وام و پس های اعضا: دفترچه دفترچه

 انداز منظم را تشویق می كند(.)مزیت: پس شود. 

 های خودیار:فهرست مدارك مورد نیاز برای اعطای وام به گروه  •

توافقنامه همه اعضای گروه برای اعطای اختیار به حداقل سه نفر از اعضا جهت افتتاح حساب گروهی در  

 بانک. 

ی خود را شامل جزئیات موارد كاربرد وام تقاضانامه دریافت وام: گروه خودیار به هنگام درخواست وام، تقاضا

 دهد  به شعبه بانک ارائه می 

توافقنامه بین بانک و گروه خودیار: این موافقتنامه برای پشتیبانی مالی بانک از گروه خودیار الزم است )این 

  شود كه در آن هر دو طرف توافقنامه مهر شده، مطابق با مقررات بین بانک و گروه خودیار منعقد می

 كنند تا پایان دوره به این مقررات متعهد بمانند(. توافق می

 های غیردولتی به منظور دادن وام توسط آنها به گروه خودیار مدارك الزم برای دادن وام با مبالغ باال به سازمان •

 نامه از سازمان غیردولتیضمانت (1

های خودیار ت وامدهی به گروه ارائه تقاضانامه سازمان غیردولتی به بانک مبتنی بر درخواست وام جه (2

 شود(های خودیار در این فرم فهرست میدهی به گروه )كاربردهای وام 

نامه مهر شده بین  غیردولتی )این توافق مفاد توافقنامه مورد استفاده بانک طی مدت حمایت مالی از سازمان (3

ره نسبت به شرایط تنظیم شده  كنند تا پایان دوبانک و سازمان در جایی كه هر دو طرف در آن توافق می

 متعهد بمانند( 

های خودیار در نوسان است. بانک مركزی درصد در سال برای گروه 13تا  5/9نرخ بهره بانکی از  در حال حاضر،  •

شود آزادانه تصمیم بگیرند. بدین های خودیار دریافت میهای سودی كه از گروه ها اجازه داده برای نرخ به بانک

شود. در صورتی كه اعضای گروه طبق توافق نرخ سودی هایی از اداره بازرسی دریافت میعملمنظور دستورال 

باالتر از نرخ سود بانکی برای خود تعیین كردند، پس از بازپرداخت وام گروه به بانک بر اساس نرخ سود بانکی، 

 وپیه است. روپیه برای هر صد ر  3تا   2مازاد سود برای گروه باقی بماند. این سود معموال 

شود ممکن است برای كاربردهای مختلف به اعضا اعطا شود. بانک برای وامی كه توسط گروه خودیار دریافت می •

تواند نیازهای فوری مانند  گیرد. كاربردها می دهد تصمیم نمیكاربردهایی كه گروه خودیار به اعضای خود وام می

گیرد.  یی به منظور تولید درآمد ناشی از تملک دارایی را در بر هابیماری در خانواده، ازدواج و یا خریدن دارایی 

 گیری خواهد كرد. دهد بحث و تصمیمهایی كه به اعضای خود میگروه، درباره وام 
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گیرد )اعضای گروه به طور مشترك، مسئول بازپرداخت     بازپرداخت به بانک توسط گروه خودیار صورت می  •

 اند(  وام

خودیار در زمینه آموزش ضمن خدمت و ایجاد ظرفیت و نیز مدیریت مواجهه با بانکداران و دیگران، های گروه  •

های خودیار به كنند. ظرفیت سازمانی گروه های غیردولتی دریافت میای را از سازمان های قابل مالحظهحمایت 

گروه را عهده دار است.  طور جدی به كیفیت سازمان غیردولتی بستگی دارد كه آموزش ضمن خدمت و بسیج

كند، تأكید اصلی را بر  های همیار كار می در هند كه در میان گروه 123های فعال مانند پرادانسازمان 

گذارد. خدمات مالی، بخشی از فرآیند توانمندسازی است، لیکن هدف های كوچک زنان میتوانمندسازی گروه 

 رود. اصلی به شمار نمی

 چند بخش تمركز یافته است:برنامه های نبرد در  •

های مورد نیاز را در زمینه  : بخشی كه پس از نیازسنجی توسط كارشناس ذیربط، آموزش124آرویند  (1

انداز و مسائل مالی و غیره  پس بازاریابی، فرآوری محصوالت كشاورزی، منابع و حرف روستایی، 

 كنند. بندی میطبقه

های مورد نیاز به منظور كسب مهارت زنان و دختران  : ارائه آموزش 125برنامه توسعه كسب و كارها  (2

های غیردولتی قرار گرفته و آنها  ها در اختیار سازمانروستایی كه در این بخش هزینه آموزش 

 دهند. های زنان قرار میها یا تشکلهای الزم را در اختیار گروه آموزش 

زی زنان روستایی است مؤسسه : در این بخش كه در واقع بخش توانمندسا126مركز آموزش مشاركتی  (3

های الزم جهت تولید با شرایط  عالوه بر كمک به تأمین مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز، آگاهی 

ها قرار  بندی و مسائل مربوط به حمل و نقل و بازاریابی را نیز در اختیار گروه محدود، نحوه صحیح بسته

 دهد. می

من تهیه مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز تولید و حمل  : در این بخش ض127مركز تسهیالت عمومی (4

-های مهارتی الزم توسط متخصصین در بخش تولید در اختیار گروهمحصوالت تولیدی به بازار، آموزش

 گیرد.ها قرار می

: عالوه بر كمک به بازاریابی محصوالت تولیدی، این گروه مسئول ارائه آموزش در بخش  128گروه ماهیما  (5

یابی فروش محصوالت و تأیید كیفیت تولیدات  داری، مکانمغازه اعم از آموزش نحوه فروش،  ابی، بازاری

 
123 PRADAN 
124 ARWIND 
125 Enterprises Development Program(EDP) 
126 Training Coproduction Center 
127 Center Common Facility 
128 MAHIMA 
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اندازی  باشد. به منظور تقویت این بخش، مؤسسه اقدام به راهتوسط مؤسسه استاندارد اف بی او نیز می

-هت یادگیری شیوهغرفه و اعزام تعدادی از زنان تولید كننده ج 50نمایشگاهی ویژه زنان روستایی با 

 های بازاریابی به سایر كشورها كرده است. 

دسته كلوب یا باشگاه نموده است:   2اندازی : بانک توسعه روستایی اقدام به راه129باشگاه كشاورزان (6

های كم جمعیت كه ویژه فعالیت  های پر جمعیت مخصوص آقایان و دسته دوم كلوب دسته اول كلوب

كلوپ ویژه زنان در مناطق روستایی سراسر هند وجود دارد كه هر   1400زنان روستایی است. مجموعاً 

ها رابطین بین بانک ملی توسعه روستایی و  نفر عضو دارد: این باشگاه 80تا  70كلوب بالغ بر 

های الزم جهت اخذ وام از  برداری هستند كه عالوه بر بررسی مسائل و مشکالت كشاورزان، تکنیکبهره

 دهند. را به كشاورزان آموزش میها مؤسسه و بانک 

 های مؤسسه در مراحل چند : تأمین اعتبار جهت فعالیت  •

o  ( از دولت در ازای ارائه خدمات مورد نیاز در بخش  %70اخذ بخشی از اعتبار و بودجه )تقریباً معادل

 های زیربنایی كشاورزی و اجرای فعالیت

o  ر ازای پرداخت سود به افراد مذكور درصد بودجه مورد نیاز توسط افراد معمولی د  30تأمین 

o ارائه وام به سایر مؤسسات دولتی 

های مهم بخش كشاورزی كشور  یکی از اقدامات بانک نبرد تاسیس دانشگاه است. شهر الك ناو یکی از قطب •

های مختلف خصوصاً كشاورزی است. دانشگاه ان بی های تولیدی در بخش هند است. این شهر سرشار از ظرفیت 

میالدی  1986های بانک توسعه روستایی )نبرد( در شهر الك ناو در سال در راستای اجرای سیاست 130سیاس 

 توان به مهمترین اهداف این دانشگاه چنین اشاره كرد: توسط این بانک تأسیس شده است كه می

o ها،  نبرد، بانکهای آموزشی ویژه متخصصین مؤسسه نبرد جهت آشنایی با نحوه فعالیت در اجرای دوره

های خودیار زنان و مردان روستایی و  های غیر دولتی، سایر مؤسسات دولتی، آموزشگران، گروه سازمان

بازدیدهای آموزشی و سمینارهای آموزشی به منظور آشنایی بیشتر با جوامع محلی روستایی و قوانین 

روستایی، قوانین بانکداری،   های تشکیل شده زنان و مردانحقیقی و حقوقی الزم جهت فعالیت گروه 

 تربیت استاد و ...

o  های همکار ها و مؤسسه ظرفیت سازی در بدنه تشکل 

عامل تعامل و  های غیردولتی و نهادهای دولتی به عنوان ها، سازمانجانبه كاركنان بانکآموزش همه 

های پودمانی در  ها شامل تدوین دورهها در دستور كار قرار دارد، این آموزشاین دستگاه  همکاری

جهت توجیه و تفهیم مخاطبان است. مواد و مطالب آموزشی مختلف تهیه و به صورت كارآمد در  

 
129 Farmer Clube 
130 National Bank Staff (NBSC) 
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ها در مقاطع الزم مورد ارزیابی واقع شده و از نظر محتوایی  گیرد. این برنامهاختیار مخاطبان قرار می

 شوند.اصالح می

o لی روستاییریزی الزم در امور مربوط به توسعه جوامع محبرنامه 

o  ای به بانک نبرد های بدست آمده در امور توسعهارائه یافته 

های پیشنهادی ها و طرحریزی وجود دارد كه برنامهای با عنوان كمیته مشاوره و برنامهدر این دانشگاه كمیته 

زهای  شوند. همچنین ارزیابی نیاضمن هدایت، نظارت و بررسی در صورت تصویب، به مرحله اجرا وارد می

گیرد كه پس  آموزش در فواصل معین انجام و ضمن تدوین تقویم آموزشی در اختیار كارشناسان ذیربط قرار می

ای با ای و كتابخانهشود. این دانشگاه مجهز به آزمایشگاه و نظام رایانهاز ارزیابی نهایی، نتایج به نبرد ارجاع می

مدرس در این دانشگاه   107نفر توسط  2138دی میال  2004جلد كتاب است. تنها در سال  3600حدود 

 اند.آموزش دیده

 

 عوامل مؤثر بر موفقیت بانك نبرد  .4

اندازه بزرگ و عمق دسترسی سیستم مالی هند و پراكنش هزاران شعب بانکی در روستاهای هند، افراد   برخالف

سمی داشتند. بررسی های صورت فقیر روستایی قبل از ایجاد نظام بانکداری پیوندی دسترسی كمی به بخش مالی ر

درصد فقیران  70داد كه گرفته توسط بانک جهانی در ارتباط با دسترسی بخش روستایی هند به خدمات مالی نشان می

درصد به اعتبار منابع رسمی متصل نبودند. دسترسی به دیگر خدمات مالی مانند  87روستایی حساب بانکی نداشته و 

هم برای فقرای هند محدود بود. وام گیرندگان بخش غیررسمی حضور پررنگی در هند داشتند. انداز، بیمه و... حساب پس 

گیرندگان  رسانی به فقرای روستا دارای ریسک و هزینه باال و نیز عدم اطمینان بود. از دید وام از دید بانک، خدمات

بر و های هزینه باال ناشی از رویه روستایی فقیر، آسان نبودن دسترسی، عدم انعطاف پذیری خدمات، هزینه فرصت 

شد. های سنگین و پروسه طوالنی و زمان بر و نیز نداشتن وثیقه از عوامل عدم مراجعه به بانک تلقی میفرسا، رشوهطاقت

-تمامی این عوامل باعث شد كه فضای مناسب برای بکارگیری الگوی مالیه خرد در این كشور فراهم آید اما موفقیت به

 تواند ناشی از عوامل خاص خود باشد: از طرح میدست آمده  

 بانکداری پیوندی به خوبی با تاریخ و شرایط محیطی هند همتراز بوده است  •

 های صورت گرفته در شبکه عظیم شعب بانک روستایی گذاری سرمایه •

 های مناسب و ماهرانه رهبری متعهد و سیاست •
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ها  ای از مقیاسای را برای بانکداری پیوندی بنا نهاد، دامنهبایستهدولت در همان ابتدای روند، چارچوب سیاستی  •

های خودیار تشویق كند و نبرد را نیز با وظیفه رهبری و ها را به اعطای وام به گروهرا معرفی كرد تا بانک

 هماهنگ كنندگی بانکداری پیوندی، مرتبط كرد. 

های خودیار را  های خودیار، كیفیت باالی گروهتاكید و اهمیت دادن به كیفیت كار، از همان ابتدای ایجاد گروه •

 كرد. تضمین می

های  های غیرمالی در كنار فعالیت های خودیار و انجام فعالیتگروه های بانک نبرد از طرح تعاملعالوه بر آن، حمایت

های میدانی متعددی را برای مالی، منجر به توسعه روزافزون این رویکرد در كشور هند شد. در این راستا نبرد بازدید

 برای آموزش بانکداران، المللی فراهم آورد و مفاهیم نظری مورد نیازهای همکار ملی و بینكارشناسان شاغل در سازمان 

های خودیار به اعتبارات بانکی با مشورت  های غیر دولتی در روند تشکیل و مرتبط كردن گروه كارشناسان دولت و سازما 

اندركاران امور توسعه های آموزشی در اختیار همه دستهای غیردولتی، تدوین كرد و در قالب جزوهها و سازمانبا بانک

ای تهیه و تنظیم شد تا مورد استفاده  بصری تکمیلی نیز به صورت چند رسانه –بر این وسایل سمعی قرار داد. عالوه 

از سوی  "انداز زیباپس"ساز در نهادهای همکار قرار گیرد. توزیع خبرنامه اعتبارات خرد نیز به نام های ظرفیتوسیع واحد 

اندركاران امور اعتبارات خرد، صورت بل توجهی از دستبانک ملی توسعه به منظور پوشش و تبادل تجربه میان بخش قا

شدند در جهت ارتقای كارایی  ها كه همگی توسط بخش مالی اعتبارات خرد در بانک ملی تأمین میگرفت. این فعالیت

 اند.های غیر دولتی و نهادهای دولتی مستقر در سطوح روستایی بسیار مؤثر بودهها، سازمانكاركنان بانک

نهاد   4000سازی برای سرمایه انسانی در كنار بیش از ابتکار منحصر به فرد در هندوستان پیرامون ظرفیت امروزه 

ها  ها در زمینه اعتبارات خرد در جهان مبدل شده و امکان دسترسی میلیونهمکار به یکی از سریعترین و مؤثرترین اقدام 

 میلیون گروه خودیار فراهم كرده است.  2/ 3ه كمک شبکه ای از  خانوار فقیر به خدمت مالی پایدار را از نظام بانکی و ب

 

 دستاوردهای بانك نبرد  .5

های این بانک توانسته است بخش  عملکرد بانک نبرد در حوزه مالیه خرد یک تجربه موفق را شکل داده است. برنامه

توان در چند سرفصل  انک را می قابل توجهی از فقرای این كشور را تحت پوشش قرار دهد. در مجموع دستاوردهای این ب

 طبقه بندی كرد: 
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كنند. این مقادیر ممکن انداز میتمام اعضا گروه خودیار به طور منظم مقادیر كمی را پس جویی:انداز و صرفهپس •

انداز، بعد  اول پس اندازها، منظم و به عادت مستمر همه اعضای گروه تبدیل شده است. است كم باشد، اما پس 

 ، شعار هر یک از اعضای گروه خودیار است.اعتبار 

داتکایی كنند یک گام جدی به سوی خواندازهای كم را شروع میهای خودیار پس زمانی كه اعضای گروه 

آموزند. )مزیت: این فرآیند  انداز و قرض دادن داخل گروه، اصول تامین مالی را میدارند. آنها در جریان پس برمی

 هنگام استفاده آنها از وام بانکی مفید است( 

د  كند. در مورانداز گروه برای وام دادن به اعضای خود استفاده میگروه خودیار از مبالغ پس  قرض دادن داخلی: •

ها توسط گروه  حسابكند. صورت گیری میبندی بازپرداخت وام و غیره، گروه تصمیم كاربرد، مقدار، نرخ سود، زمان

 كند.شود كه این امر، خود، افراد را با فرآیند بانکی آشنا میخودیار نگهداری می

یافتن راه حل برای مشکالتی كه  در هر جلسه، گروه خودیار به بحث و تالش برای بحث كردن درباره مشکالت:  •

شود. مردم فقیر به طور انفرادی ضعیف و برای حل مشکالتشان با فقدان اعضای گروه با آن روبرو هستند، تشویق می

كند، روبرو شدن با مشکالت و یافتن راه  منابع روبرو هستند. وقتی گروه برای حل مشکل به اعضای خود كمک می 

 شود.تر میحل آسان

های خرد در اختیار اعضا قرار  گیرد و آن را به صورت وامگروه خودیار از بانک وام كلی میوام بانکی:  دریافت •

 توانند مشکالت خود را حل كنند یا كسب و كاری كوچک راه اندازند. دهد. اعضا با دریافت وام می می

، بیشتر به مؤسسات معتبری  های همیاری كه جلسات هفتگی دارنددهد گروهها نشان میبررسی جلسات منظم: •

 انداز و خدمات اعتبار، پذیرای ابتکارات برای تغییر و تحول نیز هستند.شوند كه ضمن تأمین خدمات پستبدیل می

های مالیه خرد در  بانکداری گروه خودیار یا بانکداری پیوندی هند، وسیعترین و سریعترین رشد را در میان برنامه 

  32/ 98میلیون گروه با  3/2در مقیاس ملی، اكنون  1996ست، با اجرای این برنامه از سال جهان در حال توسعه دارا ا

(. این 2006های جمعیت روستا را پوشش داده است )تا پایان مارس ترین الیه میلیون فقیر، پایین  120میلیون عضو از 

سازمان دولتی و غیردولتی به عنوان  4896اند. در همین حال حدود شعبه بانکی پیوند داده شده 44362تعداد افراد با 

كنند. در این مدت این برنامه توانسته است به قریب یک سوم فقرای روستایی هند  تسهیلگر با بانک نبرد همکاری می

 به دو سوم افزایش یابد. 2015شود این نسبت تا سال  بینی میخدمات مالی خرد ارائه دهد، كه پیش

های بدون زمین و های خودیار از فقیرترین درصد از اعضای گروه 54كه قریب ها نشان از آن دارد بررسی 

های خودیار و  دهد كه دسترسی فقرا به اعتبار، تحت گروههای صورت گرفته نشان میای هستند. ارزیابیكشاورزان حاشیه

های مالی،  امدهی و فعالیتانداز، تغییر الگوهای والگوی بانکداری پیوندی موجب بهبود وضعیت دارایی، افزایش پس 
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ها منافع های مصرفی شده و بر درآمد و كاهش فقر نیز اثر مثبت داشته است همچنین این برنامه افزایش اشتغال و هزینه 

 اند.اجتماعی زیادی نیز به همراه داشته

ند )بدین معنا كه  ها حکایت از آن دارد كه در مناطقی كه دارای وضعیت اقتصادی بهتری بودهمچنین نتایج بررسی  

 های خودیار بهتر صورت گرفته است.شیوع فقر در آنها كمتر بود( گسترش گروه 

 های اجرایی بانك نبرد تنگناها و محدودیت  .6

های اجرائی برنامه بانکداری پیوندی های خودیار از جملۀ محدویتهای گروه پذیری و آزادی عمل برنامهانعطاف 

شود، بهای خود را نیز دارا ها در عین حال كه یک مؤلفه مثبت تلقی میپذیری و آزادی عمل برنامه انعطافهند است. 

 كند.  پذیر میهایی را آسیب هر یک از اعضا برای دستیابی به جایگاه مدیریت، چنین گروه  است. به عنوان مثال خواسته 

ز داخل گروه و هم از خارج در معرض خطرند. به طور های كوچک و مستقل، هم اها به عنوان سازماناین گروه

های خودیار  خاص، سیاستمداران برای محبوبیت و قدرت به دنبال آنها هستند و دیوانساالران نیز همچنین، زیرا كه گروه

 ای مناسب باشند. توانند برای رسیدن آنها به اهدافشان گزینهمی

های نزدیک اجتماعی میان اعضای گروه در بلندمدت دارد، دستیابی به بقا و پایداری بلندمدت گروه نیاز به پیوند 

 این پیوندها نیز تا حدی مشکل است.

 

 های بانك نبرد آثار اقتصادی و اجتماعی كوتاه و بلند مدت فعالیت  .7

  انداز خود را به مقدار اندازی خود را تغییر و نرخ پسهای خودیار عاد پس بسیاری از شركت كنندگان در گروه

های مولد  گذاری در داراییاند. دسترسی به اعتبار خرد، بسیاری از خانوارها را قادر به سرمایهای افزایش داده قابل مالحظه

های افراد را برای تامین انداز و تشکیل سرمایه، ظرفیت به منظور تقویت و ایجاد تنوع در كسب درآمد كرده است. پس 

های اجتماعی ـ اقتصادی با ریسک  گذاری ها و سرمایهی نقدینگی خود را در برنامه مالی خود بهبود داده است. آنها حت

پذیریشان نیز كاهش یافته است. آنها همچنین، درآمد خود را در منابع درآمدی متنوع  اند و آسیب باالتر به جریان انداخته 

 اند. های غیركشاورزی به كار انداختهبه خصوص در فعالیت

دهندگان غیررسمی شده است. این مالی به طور آشکاری باعث كاهش وابستگی به وامدسترسی به خدمات 

های سرمایه داشته است. استفاده از خدمات مالی خرد به طور قابل مسئله اثر مثبت بر كاهش نرخ بهره و كاهش هزینه 

را صرف امور متنوعی همچون ای درآمد افراد را افزایش داده است كه فقرا ممکن است این درآمد اضافی خود مالحظه

 دسترسی به تحصیل، مسکن و پوشاك كنند.  های بهداشتی،ای بهتر، مراقبت های تغذیهافزایش هزینه  انداز، پس
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های خودیار حکایت از كاهش فقر میان آنها دارد به طوری كه نسبت خانوارهایی مطالعه موردی در میان گروه 

ها كاهش یافته  پس از تشکیل این گروه  %31های خودیار به قبل از  ایجاد گروه %50كردند از كه زیر خط فقر زندگی می

 است. 

های خودیار منابع مالی بیشتری را صرف  های گروه ها همچنین حکایت از آن دارد كه ذینفعان برنامهبررسی داده 

ها مخالفت و اعتراض خود را اعضای این گروه دهد كه ها نشان میاند. نتایج بررسی بهبود تغذیه خود و خانواده كرده 

نسبت به رفتارهای نامساعد اجتماعی مانند الکل، قمار، هدر دادن پول برای مصرف سیگار، فحشا و ... در درون     

 اند. های خود نشان دادهخانواده

ها شامل ن فعالیت اند، اغلب ایهای خودیار با دریافت وام به فعالیت اقتصادی مشغول شدهاغلب اعضای گروه 

های غیر مرسوم مانند آرایشگری، زراعت، پرورش گاو و گوسفند و مرغ و غیره است. هر چند برخی از زنان نیز به فعالیت

 بقالی و تولید محصوالت غذایی مشغولند.  

چند آنان قادر  اند درآمدشان افزایش یافته است. هر های خودیار پیوسته به طور تقریب، زنان از زمانی كه به گروه 

 به تعیین دقیق مقدار این افزایش نیستند اما افزایش درآمد مطمئنا به وقوع پیوسته است. 

شان های غیر اقتصادی را در زندگیهای خودیار بیش از بهبود اقتصادی، اصالحات و بهبود در زمینهزنان گروه 

یر یافته است. نوع نگاه مردم به آنها نیز دگرگون شده  اند. زندگی آنها به تبع دگرگونی در، روش زندگی، تغیتجربه كرده 

 است. 

های خارج مند به پیگیری فعالیتهای خودیار نشان داده است كه زنان روستایی هند عالقه پیوستن زنان به گروه 

خودیار مطرح شد  های اند. لذا زمانی كه ابتدا بحث شركت زنان در گروه ای نداشتهكننده اند اما هیچ حمایت از خانه بوده 

ها  ها مخالفت كردند. یافته خانواده آنها در مقابل این مسئله از خود مقاومت نشان دادند و با شركت آنان در این گروه

دادند، آنانی كه به سختی از خانه خارج حاكی از آن است در طول این مدت زنانی كه به سختی درس خود را ادامه می

اند و با  كردند، امروزه از خانه خارج شده ند مقامات دولتی و دیگر مردان روستا صحبت میهایی چشدند و با محدودیت می

های خودیار نشان دادند كه نسبت به مسائلی كه كنند. زنان عضو گروه اطمینان از خود و اجتماعشان محافظت می

شان است بلکه بازتاب تمایل  زایش آگاهیاند و نه تنها عمل آنها منعکس كننده افاجتماعشان با آن روبروست آگاهی یافته 

 آنها به انجام كاری هر چند كوچک برای مسایل جامعه است. 

شان در  ها احتراماند كه بعد از شركت در این گروه های خودیار گزارش داده اغلب زنان شركت كننده در گروه 

هایشان را در تصمیمات خانواده مطرح گاهبه طور كلی افزایش یافته است. اكنون این زنان دید خانواده و در جامعه

 كنند و خانواده نیز پذیرای آن است.می
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پیشرفت قابل توجه آن است كه مردان برخالف گذشته، زنان را برای خروج از خانه به قصد كار و شركت در  

های خودیار، افزایش ه كنند. از دیگر اثرات بانکداری پیوندی در گرورویدادهای اجتماعی و مشاركتی تشویق و دلگرم می 

اعتماد به نفس اعضا در برخورد با مردم و موسسات، فزونی كنترل بر روی زندگی و ارتقاء افزایش آگاهی نسبت به 

 توان نام برد. بهداشت و سالمت را می 

له تواند بوسیهای خودیار، ظرفیت تغییر زندگی روستایی در هند است. این ظرفیت میهای گروهاثر ویژه برنامه 

های رفاهی مختلف در مناطق روستایی بدل شود و سرعت توسعه در روستا را  دولت هدایت شود تا به ابزاری برای برنامه

كند، اثرات آشکاری در  های خودیار هر چند در ابتدا هدف كاهش فقر را دنبال میافزایش دهد. بنابراین برنامه گروه 

های  ها و گزینه توانمند شدن خانواده آنان از طریق افزایش درآمد و انتخابتغییرات بنیادی، شرایط توانمندسازی زنان و 

 گذارد. بهتر و در نهایت اصالح و بهبود زندگی بر جای می

 



 

247 

 

 

 هابندي و آموزهجمع

 

 

 بخش سوم
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 المللیمقایسه تطبیقی تجارب بین 

سازی مالیه خرد در هر یک از آنها داشت، به های پیادهگر تفاوت شیوهموسسه مالیه خرد نشان 5مقایسه تجارب 

 شود:ارائه میموسسه در قالب جدولی  5ها به صورت گویاتر، تفرق عملکردی این منظور تبیین این تفاوت

 مقایسه تطبیقی تجارب بین المللی مالیه خرد : 4جدول 

 بانك نبرد هند
بانکوسول  

 بولیوی

گرامین بانك  

 بنگالدش 

بانك ملی توسعه  

 مصر

بانك راكیات  

 اندونزی
 

 1982تاسیس  

آغاز فعالیت  

مالیه خرد  

1992 

به عنوان  1986

سازمان غیردولتی 

به  1993و از سال 

 عنوان بانک 

تاسیس و  آغاز  

فعالیت مالیه خرد  

1976 

 1980تاسیس  

آغاز فعالیت اعتبار  

 1987دهی 

 1968تاسیس  

آغاز فعالیت مالیه 

 1983خرد  

 تاسیس 

 روستا  شهر روستا  شهر روستا 
منطقه  

 هدف 

 رویکرد  رویکرد حداقلی  رویکرد حداقلی  رویکرد كل گرا  رویکرد حداقلی  رویکرد كل گرا 

 وام فردی  وام فردی  های منسجمگروه  های منسجمگروه  های خودیار گروه 
سازوكار  

 اجرایی 

 بانک دولتی

ابتدا سازمان 

غیردولتی سپس  

 بانک تجاری 

ابتدا سازمان 

و سپس  غیردولتی  

  تبدیل به بانک

 رسمی

 بانک تجاری 

 خصوصی

 

 بانک تجاری دولتی

 

چارچوب  

 سازمانی 

دارای اهداف  

اجتماعی در كنار  

 كسب سود

كسب سود و  هدف 

پایداری مالی )فاقد 

 اهداف اجتماعی(

دارای اهداف  

اجتماعی در كنار  

 كسب سود

دارای اهداف  

اجتماعی در كنار  

 كسب سود

هدف كسب سود و  

پایداری مالی )فاقد 

 اهداف اجتماعی(

اهداف  

 اجتماعی 

های  حمایت

 سیاستی دولت 

همکاری دولت در  

تبدیل شدن به  

 بانک

حمایت مالی دولت  

مراحل پس از  در 

 ایجاد 

عدم وجود  

ها و  محدودیت 

موانع قانونی از 

 سوی دولت

همگامی و حمایت 

دولت از طریق  

رسمی كردن مالیه  

 خرد در نظام بانکی

محرك های  

 دولتی 
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 بانك نبرد هند
بانکوسول  

 بولیوی

گرامین بانك  

 بنگالدش 

بانك ملی توسعه  

 مصر

بانك راكیات  

 اندونزی
 

فراهم آوردن  

خدمات مالی  

برای اقشار بسیار  

 فقیر جامعه 

 

فراهم آوردن  

ای فرصت آینده

بهتر برای افراد با 

درآمد پایین از  

طریق ارائه خدمات  

مالی با كیفیت و 

 كامل

 

گسترش دامنه  

تسهیالت بانکی به 

فقرای زن و مرد 

 روستایی 

فراهم آوردن  

خدمات بانکی برای  

های خرد و بنگاه

 كوچک

فراهم كردن  

خدمات مالی  برای  

 جمعیت روستایی

 هدف 

 سفتۀ امضا شده  وثیقه اجتماعی  وثیقه اجتماعی  وثیقه اجتماعی 

 اخذ وثیقه با 

مبلغ  %83ارزش 

 وام 

 وثیقه 

نرخ بهره ساالنه 

تا   9/ 5بانکی از 

 درصد 13

)نرخ سود درون 

 % 3تا   2گروهی  

 ماهانه( 

  %2/ 5) در ماه  4%

های  برای وام 

 دالری( 

نرخ موثر ساالنه 

54% 

نرخ بهره ساالنه 

16 % 

هزینه و نرخ بهره  

 بر اساس نرخ بازار 

نرخ بهره ساالنه 

 درصد  34

های  و برای وام 

بدون تاخیر در  

 % 24بازپرداخت  

 نرخ بهره 

 هفتگی یا ماهانه
دو هفته یکبار و یا 

 ماهانه 
 ماهانه  ماهانه  هفتگی 

زمان بندی  

 بازپرداخت 

دهی اولیه با وام

 مبلغ پایین 

دهی با  آغاز وام 

  100مبلغ كم )

 دالر( 

 دهی با آغاز وام 

 مبلغ كم

 دهی با آغاز وام 

 مبلغ كم

 دهی با آغاز وام 

 مبلغ كوچک 

مبلغ اولیه  

 وام 

 دهی صعودی وام های افزایشیوام های افزایشیوام

گیری امکان وام

 مجدد 

ایجاد انگیزه برای 

بازپرداخت زودتر از  

 موعد

 دهی صعودی وام

انگیزه برای  

-وام

 گیرندگان 



المللی ماليه خرد بين : مروري بر تجارب  2پيوست    

هاي خودیار و آموزش بانك پذیري در زاهدان طرح تشكيل گروه   

250 

 

 مقایسه تطبیقی تجارب بین المللی مالیه خرد : 4جدول 

 بانك نبرد هند
بانکوسول  

 بولیوی

گرامین بانك  

 بنگالدش 

بانك ملی توسعه  

 مصر

بانك راكیات  

 اندونزی
 

 انداز پس  انداز اختیاری پس انداز اجباری پس انداز اجباری پس انداز اختیاری پس انداز اجباری پس

 
به طور میانگین 

 دالر   827

به طور میانگین 

 دالر   170
 متوسط وام  1500دالر تا    150 دالر   3000تا   150

ارائه خدمات  

آموزشی  

گوناگون با توجه 

 به نیاز مشتریان 

 عدم ارائه 

 خدمات آموزشی

 

ارائه خدمات  

آموزشی گوناگون 

با توجه به نیاز  

 مشتریان 

آموزش نحوه  

افزایش كنترل بر  

 منابع مالی 

عدم ارائه خدمات 

 آموزشی و تربیتی

خدمات  

 آموزشی 

 درصد  8 درصد   5/8  

  7/18تا   5بین 

درصدی برای  

سپرده های  

 مختلف 

بهره  

 انداز پس 

 

 

 

خودكفا بدون نیاز  

 ای به وجوه یارانه

متکی به اعتبار  

 ای یارانه

متکی به وجوه  

 كمکی

خودكفا بدون نیاز  

 ای به وجوه یارانه

منابع تامین  

 مالی 

زنان و مردان  

 خیلی فقیر 

 ها( )فقیرترین 

صاحبان هر كسب 

و كار كوچک قبل 

 از ایجاد 

 توانمندتر( )فقرای 

روستاییان فقیری 

كه كمتر از نیم  

جریب زمین زراعی 

داشته باشند  

 ها( )فقیرترین 

های كوچکی بنگاه

های دیگر  كه بانک

آنها را نادیده  

اند )فقرای گرفته 

 توانمندتر( 

های صاحبان بنگاه

كوچک و  

اندازكنندگان پس 

 كم درآمد روستایی

 )فقرای توانمندتر( 

 گروه هدف 
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 بانك نبرد هند
بانکوسول  

 بولیوی

گرامین بانك  

 بنگالدش 

بانك ملی توسعه  

 مصر

بانك راكیات  

 اندونزی
 

برنامه توسعه 

 كسب و كارها 

آموزش  

 مشاركتی 

 باشگاه كشاورزان

 تاسیس دانشگاه 

 و ...

 

ارائه وام و كمک  

 هزینه تحصیلی 

 پرداخت وام مسکن

برنامه تلفن همراهِ  

 روستایی 

هایی برای برنامه

توسعه نیازهای 

  -اجتماعی

 اقتصادی مشتریان

 

بیمه عمر برای  

 گیرندگانتمام وام

 

 ارائه خدمات 

 بانکی سیار 

 

خدمات  

مالی و غیر  

 مالی دیگر 

 های خودیار گروه 

 نفره  15 -20

های همبسته  گروه 

 نفره(  7-3)

های همبسته  گروه 

 نفره  5
 گیرنده فرد وام فرد وام گیرنده 

ساختار    

-وام

 گیرندگان 

 های حمایت

المللی در  بین

 مراحل ابتدایی 

 

گیری از  بهره

حمایت موسسات 

الملی در  بین

 مرحله ایجاد 

گیری از  بهره

حمایت موسسات 

 المللی در بین

 ادامه كار 

گیری از  بهره

حمایت موسسات 

المللی در ایجاد  بین

 و در 

 ادامه مسیر 

 
حمایت بین  

 المللی

تحت چارچوب  

قانونی بانک 

 مركزی 

تحت چارچوب  

قانونی بانک 

 مركزی 

در چارچوب قوانین 

 و مقررات 

 اعتبارات خرد 

قواعد و بر اساس 

قوانین اعتبارات 

كند  خرد عمل می 

نه قوانین و مقررات  

 بانک

عمل بر اساس  

معیارها و قوانین 

های  بانک

 غیردولتی 

قوانین و  

 مقررات

 

موسسه مالیه خرد با هدف تحت   5توان چنین عنوان كرد كه هرچند تمامی این با عنایت به جدول تطبیقی می 

پردازند اما  از دسترسی به خدمات بانکی رسمی محرومند، به ارائه خدمات مالی میپوشش قرار دادن بخشی از جامعه كه 

ها نشان از آن دارد كه  كنند. این تفاوتهر یک سامانی متفاوت دارند و رویکرد و عملکرد گوناگونی را نیز دنبال می

 توان مالیه خرد را  می
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 هم در شهر و هم در روستا پیاده كرد  

 توانند ارائه كننده خدمات مالی خرد باشند دولتی و هم موسسات خصوصی میهای هم سازمان 

تواند الگوی خود را با توجه به شرایط محیطی و نیز اهدافش برگزیند، چنانچه مشاهده شد بعضی  هر موسسه می

 كنند.  از الگوی فردی و برخی دیگر از الگو گروهی استفاده می

توان به روشنی آنها را درك كرد.  ر تجارب و همچنین با مطالعه جدول میهای دیگر كه با مرو و بسیاری تفاوت

 پذیری و توان انطباق مالیه خرد با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی كشورها دارد. این روندها حاكی از انعطاف 

نسبت به های بکاررفته توسط گرامین بانک و بانک نبرد دهد كه الگومقایسه این تجارب همچنین نشان می

های جامعه، گیری فقیرترینترند. گرامین و نبرد با هدفهایی جامعموسسۀ دیگر، الگو 3های اجرا شده توسط دیگر شیوه

اند. این دو موسسه كه یکی خصوصی و دیگری  تری را نیز به نسبت نیاز آنها در دستور كار قرار داده ارائه خدمات متنوع 

پردازند. زیرا كه این دو  آوری خدمات غیرمالی نیز میت مالی، به طور گسترده به فرآهم دولتی است، عالوه بر ارائه خدما

اند و با فرآهم آوردن خدمات  عالوه بر مشکالت اقتصادی خانوارها، رفع مشکالت اجتماعی آنها را نیز هدف قرار داده

 دارند.  آموزشی، بهداشتی و ... در این مسیر قدم بر می

های گوناگون روبرو هستند از جمله: كمبود اطالعات بازار، مشکالت بهداشتی و ا محرومیت از آنجا كه فقرا ب

های كاربردی و  سالمت، نداشتن دید و صدای سیاسی، فقدان دانش دسترسی به بازار، نداشتن تحصیالت كافی و مهارت

گیری كرده باشند و عالوه بر فقر مادی،  فهایی هستند كه وجوه چند جانبه فقر را هد...، برای رهایی از فقر نیازمند روش

برند، برخاسته از این واقعیت  ابعاد دیگر فقر را نیز در نظر گرفته باشند. رویکردی كه گرامین بانک و نبرد از آن بهره می

  ای رهنمون شده سازی اجتماعی متمركز شده و عملکردشان به شیب توسعهاست زیرا كه این دو نهاد به خوبی بر ظرفیت

های خودیار بیشترین استقالل را برای است.  همچنین از میان این دو موسسه، بانک نبرد به جهت استفاده از الگوی گروه

 های اجتماعی اقتصادی افراد و توانمند ساختن آنها تواناتر است. آورد و در نتیجه در ارتقای ظرفیتفقرا فراهم می
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 های حاصل از مرور تجارب بین المللی مالیه خردآموزه

های مختلف از سوی موسسات گوناگون مالیه خرد، نکاتی متنوع را نیز به همراه دارد، نکاتی كه هر  با كاربستِ روش

به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه هدف مورد استفاده قرار گیرد. این نکات ما در  تواند با توجه یک می

های برآمده از تجارب بین المللی بیان دهد. در این قسمت آموختهانتخاب شیوه های اجرا، جهت گیری و ... یاری می

 گردد: می

تری كه الگو گروه خودیار از كاركرد مناسبهای موجود مالیه خرد نشان می دهد بررسی الگوالگو و ساختار:  •

آورد. در حالی  جهت توانمندسازی فقرا برخوردار است و بیشترین استقالل و خودگردانی را برای آنها فراهم می

آوری اقساط، نظارت بر پرداخت وام و ... بر عهده  های گوناگون بانکی چون جمعكه در الگو فردی مسئولیت

یابد و ضمن توانمندتر  های كنترل و نظارت به فرد وام گیرنده انتقال میدیار هزینه بانک است، در گروه خو

ها را  دهد. از طرف دیگر این روش امکان دسترسی به فقیرترینهای بانک را نیز كاهش میساختن فرد، هزینه

باشد، بکارگیری الگو   اقشار جامعه  سازد. از این رو در صورتی كه هدف، توانمندسازی فقیرترین امکان پذیر می 

 گروه خودیار آثار كاربردی بیشتری خواهد داشت. 

های عامل، ارائه خدمات  در كلیه تجارب مورد بررسی یکی از اقدامات صورت گرفته از سوی بانکپیش نیازها:  •

های  شان بوده است. الزم است كارمندان برای ارائه عملکرد بهتر و مفیدتر تحت آموزش آموزشی به كارمندان

 ضروری مالیه خرد قرار گیرند. 

دهد كه پیش از تشکیل گروه جهت آشنایی مشتریان با قوانین بانک و اصول اولیه  تجربه گرامین بانک نشان می

های آموزشی در مورد فلسفه، مقررات و مراحل كار مؤثر و مفید است. بانک نبرد نیز  اعتبارات خرد، برپایی دوره

كند و به ها به عملکرد بهتر مشتریان كمک میآورد. این آموزشمشتریان فراهم میهایی را برای چنین آموزش

 نیازی كارآ مطرح است. عنوان پیش

های همکار  های میدانی متعددی را برای كارشناسان شاغل در سازمانهایش بازدید نبرد جهت موفقیت در برنامه 

های  كارشناسان دولت و سازما ز برای آموزش بانکداران، المللی فراهم آورد و مفاهیم نظری مورد نیاملی و بین

های  های خودیار به اعتبارات بانکی تدوین و در قالب جزوه غیر دولتی در روند تشکیل و مرتبط كردن گروه 

بصری تکمیلی به  –اندركاران امور توسعه قرار داد. تهیه و تنظیم وسایل سمعی آموزشی در اختیار همه دست

از دیگر اقدامات نبرد بوده است.  "انداز زیباپس "ای و توزیع خبرنامه اعتبارات خرد نیز به نام انهصورت چند رس 

های غیردولتی و نهادهای دولتی مرتبط با ها، سازمانها جهت ارتقای كارایی كاركنان بانکتمامی این فعالیت

 طرح، موثر است.

جایگاه اصلی را به خود اختصاص داده و مهم آن كه، عملکرد موفقی در تجارب مورد مطالعه، زنان گیری: جهت •

اند. برای داشتن وفاق بیشتر میان گروه الزم است اعضا توسط هم انتخاب شوند و از خود به نمایش گذاشته
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هایی در انتخاب اعضا  های اجتماعی و اقتصادی مشابهی داشته باشند. چنین ویژگی ضمن هم فکر بودن، پیشینه

 در تجربه نبرد و هم در گرامین مشاهده شد.هم 

تواند نقشی موثر در اجرای بهتر  از بررسی تجارب كشورها چنین هویدا شد كه دولت میكار خارجی: كمك •

مالیه خرد ایفا كند به نحوی كه یکی از دالیل موفقیت برخی تجارب بررسی شده، نقش موثر دولت در روندها  

های اعتباری   اندونزی مالیه خرد را در نظام بانکی خود رسمیت داد، در سیاستبوده است. به عنوان مثال دولتِ

های خود به تقویت ها داد. از طرف دیگر با سیاستهای بهره را به بانکها مداخله نکرد و اختیار تعیین نرخبانک

ها و مقررات محدودیت زیربناهای روستاها پرداخت و ثبات اقتصاد كالن را نیز فراهم آورد. در مصر عدم وجود

دولتیِ مانع به توسعه مالیه خرد كمک كرد. در كشور هند دولت چارچوبی را برای بانکداری پیوندی بنانهاد و 

ها كرد. دولت بنگالدش نیز با مشاهده اثرات مفید مالیه خرد، گرامین  ها را تشویق به اعطای وام به گروهبانک

كرد. در بولیوی نیز وزیر مالیه این كشور در تاسیس بانکوسول نقش  بانک را در پیمودن ادامه مسیر یاری 

موثری داشت. لذا هر یک از این دولت نقشی هر چند محدود در رشد و توسعه مالیه خرد در كشورشان ایفا 

ها به حمایت از این رویکرد از سوی های پیش روی مالیه خرد و تشویق بانکاند. رفع موانع و محدودیتكرده

 كند.راه را برای عملکرد بهتر مالیه خرد باز می  دولت

المللی اشاره كرد. در تمام تجارب  توان به پشتیبانی و حمایت موسسات بینهای خارجی میكاراز دیگر كمک

اند. پشتیبانی این موسسات در  المللی نقش كاتالیزور را در روند مالیه خرد ایفا كردهمورد مطالعه، موسسات بین

 های اداری امری ضروری بوده است.تدایی كار برای پوشش بیشتر هزینهمراحل اب

 در ارتباط با گروه توجه به نکاتی چند ضروری است:  گروه:  •

های خودیار نبرد حضور یک فرد از  : یکی از شرایط عضویت در گروه تنها یک عضو از یک خانواده در یک گروه

های  های بیشتری تشکیل شود و خانوادهگیرد كه گروه هدف انجام مییک خانواده در گروه است. این كار با این 

 بیشتری نیز به عضویت درآیند. 

شود. حضور  اند جلساتی به طور منظم تشکیل میدر تجاربی كه روش گروهی را برگزیده :جلسات منظم گروهی

و یاری رساندن به یکدیگر در  پذیری، باعث نزدیکتر شدن روابط آنها منظم اعضا در جلسات عالوه بر آموزش نظم 

 شود. لذا در سازماندهی مالیه خرد با روش گروهی باید بر تشکیل منظم جلسات تاكید شود.مواقع لزوم می 

های خودیار، ثبت صورتجلسات الزامی است. در قوانین مربوط به گروه  :ثبت صورتجلسات یا خالصه مذاكرات

تر اطالعات و نیز به ایجاد اعتماد میان اعضای  در كسب ساده ثبت دقیق زمان تشکیل گروه و مباحث مطروحه،

 كند. گروه كمک می 
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های خودیار تهیه یک دفترچه حساب ساده و  یکی از الزامات بانک نبرد برای گروه  :ثبت كلیه عملیات مالی

. این امر نیز  شودهای اعضا نوشته میها و پرداخت روشن برای كلیه معامالت است. در این دفتر تمامی دریافت

 تواند در ایجاد اعتماد بیشتر میان اعضای گروه موثر افتد.می

هایش بر بهبود وضعیت  یکی از اقدامات گرامین بانک ازریابی هر ساله میزان اثر بخشی فعالیت : خود ارزیابی

و بر طرف  تر تواند در اتخاذ تصمیمات سازندهها میاقتصادی مشتریان است. این چنین ارزیابی -اجتماعی

 ها موثر باشد.ساختن كاستی 

 موسسه مورد بررسی در مرحله اجرا نکاتی را در نظر داشته اند:   5اجرا:  •

ها را به سمت ای كشاورزی در اندونزی و هند، دولت های اعتبارات یارانهشکست طرح :دهی مثبتهای وامنرخ

در تمامی تجارب مورد بررسی به كار گرفته شده  بکارگیری الگوهای با نرخ بهره مثبت سوق داد. نرخ بهره مثبت 

كنند و  اند نرخ باالتری اخذ میاست، با این تفاوت كه موسساتی كه پایداری مالی را هدف اصلی خود قرار داده

كنند. با توجه به موفقیت كلیه موسساتی كه توجه ویژه به رفع فقر دارند نرخ بهره مثبت اما كمتری را طلب می

در اخذ نرخ بهره الزم است نرخ بهره مثبت تعیین شود اما مقدار آن با در نظر گرفتن هدف نهایی این تجارب 

 مشخص گردد. 

یکی از دالیل عدم مراجعه فقرا به بانک فرایند سخت وامگیری از موسسات مالی است. در  : فرآیند ساده و شفاف

فقرا سهل و آسان گشته و امکان دسترسی به  ها این فرایند برای سازی روشكلیه تجارب مشاهده شده با ساده

های  بانک را برای آنان فراهم آورده است. بانک راكیات، بانک نبرد و بانک ملی توسعه مصر علیرغم اینکه بانک 

تجاری هستند اما بخش مربوط به مالیه خرد آنها جدا از قوانین مرسوم بانکی و بر اساس قوانین شفاف و ساده  

كند. گرامین بانک و بانکوسول نیز كه تمام فعالیت آنها به مالیه خرد اختصاص دارد، قوانین مالیه خرد عمل می 

پذیرتر،  اند. بانک ملی توسعه برای دستیابی به یک پروسه انعطافو معیارهای شفاف مالیه خرد را بکار بسته

-ندهای سهل و آسان و با زمانهای غیردولتی تركیب كرده است. وجود فرایاصول مالی بانکی را با اصول سازمان

های كلیدی بانک راكیات آن است كه سازد. چنانچه از یافته تر میپذیر شدن دلگرمبری كم فقرا را به بانک

 تر از تأمین اعتبار ارزان قیمت است.تأمین به موقع اعتبار مهم

اند. این های كم مقدار آغاز كرده وامتجارب مورد مطالعه همگی كار خود را با اعطای  :های با مبلغ كمآغاز با وام

 رویه باعث می شود ریسک بانک در اعطای وام به افراد فقیر كاهش یابد و مشتریان مورد آزمون قرار گیرند.

-های گروهی، اعتباراتی را نیز به صورت فردی اختصاص میبانکوسول عالوه بر وام :های فردی و گروهیارائه وام 

-گیرد كه نیاز به مبالغ باالتر اعتبار دارند و ضمانتطای اعتبار به مشتریانی صورت میدهد. این كار با هدف اع 
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تواند سبدهای گوناگونی از  توانند فراهم كنند. بانک جهت پوشش دادن مشتریان بیشتر میهای الزم را می

 ها را ارائه دهد.اعتبار و سپرده 

دهد كه ایجاد شعب در روستاهای مختلف،  زی نشان میهای هند، بنگالدش و اندوننمونهسازمان بانك عامل:  •

امکان دسترسی بیشتر مشتریان به مالیه خرد را فراهم كرده است. نزدیکی این شعب به مشتریان، ارائه خدمت 

به آنان را آسانتر كرده است. لذا یکی از اصول موفقیت آن است كه مشتریان بتوانند دسترسی راحت به بانک 

 بخشد. پذیری افراد را سرعت میود شعب نزدیک به محل زندگی آنها فرایند بانکداشته باشند، وج

-های سیار به بانک امکان مییکی از خدمات ویژه بانک ملی توسعه مصر ارائه خدمات بانکی سیار است. شعبه

ی فقرا نیز  دهد كه مشتریان خود را بیشتر بشناشد و در جذب مشتریان بالقوه نیز بهتر عمل كند. این امر برا

رضایت بخش است زیرا دسترسی راحت تر آنها به خدمات مالی را موجب می شود. تجربه این بانک نشان داده  

است كه فقرا حتی برای دسترسی ساده و سریع به خدمات، مایل به پرداخت هزینه نیز هستند و استفاده راحت  

 دهد. نه، انگیزه فقرا را نیز افزایش می از خدمات برای آنها مرجح است. لذا ارائه خدماتی از این گو

ای را به بانک ملی توسعه مصر به جهت دشوار بودن امور بانکی مربوط به مالیه خرد كارمندانِ تحصیلکرده

گیرد كه در عین جوانی، توانایی الزم برای برخورد با مشتریان مختلف را داشته باشند. لذا الزم است خدمت می 

 گون از افرادی استفاده شود كه توانایی برخورد با افراد مختلف را داشته باشند.  برای جذب مشتریان گونا

یکی از اقدامات بانک ملی توسعه و نیز گرامین بانک، نظارت بر مشتریان از طریق كارمندان وام است. نظارت:  •

ز با انتخاب  گرامین بانک كارمندی را مامور حضور در جلسات هفتگی گروه كرده است، بانک ملی توسعه نی

كند. این بازدیدهای هفتگی هم  كارمندانی به عنوان مامور وام آنها را برای سركشی هفتگی مشتریان اعزام می

تواند مشتریان را در كسب اطالعات بیشتر از بانک و رفع برخی مشکالتشان یاری دهد و هم نظارت دقیق تر  می

رمندی كه به طور دائم با مشتریان در ارتباط است در  كند. لذا بکارگیری كابانک بر مشتریان را عملی می 

 موفقیت بیشتر طرح موثر است. 

های عملی در تمامی تجارب مورد مطالعه در مسیر تقویت انگیزه بازپرداخت وام و كاهش  یکی از راه ها:مشوق •

ت. شیرینی گیری مجدد با نرخ صعودی بوده اسهایی چون وامریسک تاخیر در پرداخت اقساط، ایجاد مشوق

تواند مشتریان را به بازپرداخت به موقع وادار سازد. بانک ملی توسعه روشی دیگر  دریافت اعتبار با مبالغ باالتر می 

 دهد و آن كسر از سود در صورت بازپرداخت زودتر از موعد است. را نیز مورد استفاده قرار می
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اندازها را به سهام بانک است كه مشتریان  تبدیل پس انداز افراد،یکی از اقدامات گرامین بانک جهت تجهیز پس 

انداز با  تواند به عنوان محركی برای انجام پسسازد در ردیف سهامداران بانک قرار گیرند. این امر میرا قادر می

 مبالغ باالتر عمل كند. 

قیر، آنان كه خوش گرامین بانک با هدف ایجاد انگیزه برای بازپرداخت و نیز در مسیر كمک به خانوارهای ف

تواند مشتریان را تشویق به تالش و كار بیشتر  كند. این مساله میحسابند، وام مسکن و وام های دیگر اعطا می

 برای پرداخت به موقع اقساط كند.

هایی  گرامین بانک جهت تشویق تحصیل و آموزش و پرورش، كمک هزینه تحصیل و نیز وامشیب اجتماعی:  •

دهد. همچنین این بانک بر چگونگی تحصیل كودكان مشتریان خود مقاطع باالتر اختصاص میبرای تحصیل در 

ها سطح تحصیل فرزندان را باال برد و بدین ترتیب  توان با ایجاد انگیزه در خانواده كند. مینیز نظارت می 

 های توسعه انسانی را نیز بهبود بخشید.شاخص

های اولیه خود، اعتباراتی در جهت رفع نیازهای اقتصادی اجتماعی  ها و برنامهگرامین بانک عالوه بر وام 

های كشاورزی، ساخت سرویس  كشی آب، خرید نهادهبیند. اعطای اعتبار برای لولهمشتریانش را تدارك می

 اند.  بهداشتی، خرید تجهیزاتی مانند تلفن همراه، از این گونه

هایی در  دهد. ارائه آموزش ور افزایش سرمایه انسانی ارائه میگرامین بانک مجموعه خدمات غیر مالی را به منظ

های نوین انجام امور و .... از جمله روش  زمینه اصالح روابط اجتماعی، انضباط فردی، احترام به حقوق جمعی،

 گذاری در نیروی انسانی به حساب می آید.  این موارد است كه نوعی سرمایه

كند، به عنوان نمونه تهیه مواد  تهیه محصول نیز به مشتریان كمک میبانک نبرد در مراحل تولید و 

اولیه و ماشین آالت مورد نیاز تولید و حمل محصوالت تولیدی به بازار، كمک به بازاریابی محصوالت تولیدی، 

زاریابی. اندازی نمایشگاه و اعزام تعدادی از صاحبان كسب و كار به سایر كشور ها جهت یادگیری شیوه های باراه

 تمامی این اقدامات می تواند در ارائه بهتر محصول و موفقیت در كسب و كار، مشتریان را یاری دهد. 

جهت ایجاد تغییر در ساختار اقتصادی و اجتماعی در بنگالدش، گرامین بانک به طور همزمان برنامه توسعه 

انضباط گروهی است، اعضا در جلسات به صورت   ها ایجاد نظم وكند. یکی از این برنامهاجتماعی را نیز پیاده می

  16خوانند تا عالوه بر انضباط مالی، انضباط گروهی نیز كسب كنند. ردیفی نشسته، سالم داده و سرود می

قرار معروف است، ازجمله  16ها به تصمیم گرامین نیز برنامه دیگری است كه جریان داشته و میان اعضای گروه 

، داشتن خانواده كوچک، بهداشت محیط و خانواده، مشاركت اجتماعی و ... . تمامی ضرورت و اهمیت پاكیزكی

تر ایجاد توسعه اجتماعی را فراهم  های مناسباین تصمیمات آگاهی اجتماعی افراد را افزایش می دهد و زمینه 

 آورد.  می
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ها و  سازی در بدنه تشکلتیکی از اقدامات نبرد تاسیس دانشگاه به منظور ظرفینهادِ پشتوانه طراحی نظری:  •

های همکار،آموزش بانکداران، آموزش سازمانهای غیر دولتی و ... بوده است. این دانشگاه در ارتقاء آگاهی  مؤسسه

 ها و موسسات همکار موثر بوده است.  تشکل

انداز  انداز در تمامی تجارب مورد بررسی مشاهده شده است، برخی پستوجه به پستحکیمی:  -اقدام تثبیتی  •

انداز و تدوین شرایط  اند. توجه ویژۀ بانک راكیات به پس اجباری و بعضی اختیاری را در دستور كار خود قرار داده

هایی چون اعطای جوایز  به مشتریان، موفقیت بارز این انداز مطابق نیاز مشتریان و طرح انگیزه های پس حساب

ها نیاز به  رقم زد. بر اساس تجارب این بانک تمام خانواده بانک را حتی در شرایط بحران اقتصادی شرق آسیا 

پسند  های بانکگیرندگان وثیقهانداز دارند و قادر به آن نیز هستند. از سوی دیگر از آنجا كه غالب وامانجام پس

ه های مربوط بریزی ندارند، در نتیجه وجود سپرده باعث كاهش ریسک بانک می شود. لذا الزم است در برنامه

انداز خود به عنوان پشتیبان وجوه، تلقی انداز مبذول شود. پسمالیه خرد، مستقل از اعتبار، توجه خاصی به پس 

 شود.می

های  های این حوزه، با ایجاد انگیزه بانک راكیات و بانک ملی توسعه مصر و دیگر بانکها: نگهداشت انگیزه  •

سازند. در صورت عملکرد مثبت كارمندان، بیشتر دلگرم میمناسب برای كارمندان خود آنها را به تالش و كار 

 گیرد. هایی را در نظر میبانک برای آنها مشوق

بانک ملی توسعه مصر تمام مشتریان خود را تحت پوشش قرار می دهد با این هدف كه آنها را  خدمات مکمل:  •

 شود.و مشوقی برای مشتریان قلمداد می در برابر شرایط پیش بینی نشده محافظت كند. این امر به عنوان انگیزه  

های ضمن خدمتی را  های صورت گرفته، آموزش های خودیار بسته به نیازسنجیبانک نبرد برای گروهپایداری:  •

ها، فرآوری محصوالت كشاورزی، منابع و آورد. از جمله این آموزشهای غیردولتی فراهم میاز طریق سازمان

های مورد نیاز به منظور كسب مهارت انداز و مسائل مالی و همچنین ارائه آموزش س پ بازاریابی، حرف روستایی، 

بندی و مسائل های الزم جهت تولید با شرایط محدود، نحوه صحیح بستهزنان و دختران روستایی، آموزش

 .  یابی فروش محصوالت استداری و مکانمغازه  مربوط به حمل و نقل و بازاریابی، آموزش نحوه فروش، 
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 بندی نهایی جمع

اندازی  های مالیه خرد در آفریقا، آسیا، آمریکای التین و ... راهدر طول سه دهه گذشته مجموعه متنوعی از برنامه 

سازی مالیه خرد ایفا  اند نقشی مؤثر در جهانیهای نو و متفاوت از دیگری توانستهشده است، كه هر یک با بکارگیری روش

اند. ن رویکردها تعهد و الزام به ارائه خدمت به مشتریانی است كه از بخش بانکی رسمی بیرون مانده ای كنند. وجه اشتراك

كنند و اغلب  شان استفاده میهای كسب و كارها را برای تامین مالی فعالیت گیرندگان از این موسسات وام تقریبا تمام وام 

-كنند. تنها برنامهل چند ماه یا یک سال بازپرداخت شود، آغاز میهایی كم مقدار كه باید در طوكارشان را با دریافت وام 

ها وثیقه اجتماعی را  كنند، حال آنکه بسیاری از برنامه گیرندگان را مجبور به ارائه وثیقه میهای بسیار معدودی وام

 اند.جایگزین وثیقه فیزیکی كرده

ها نفر این كه برخی دیگر به میلیوندهند در حالیائه میگیرندگان خدمات ارها فقط به تنی چند از وامبرخی برنامه 

كنند و برخی دیگر كسب سود را هدف اصلی خود قرار  دهند. برخی اهداف اجتماعی را نیز دنبال میخدمات را ارائه می

اقتصادی،  تواند با شرایطپذیر است كه میاند. تمامی این موارد بیانگر این است كه مالیه خرد به حدی انعطافداده

 اجتماعی و سیاسی كشورهای مختلف همسو و هماهنگ شود و به عنوان روشی كارا عمل كند. 

شود. چنانچه همواره مشاهده  تفاوت شرایط كشورها منجر به توفیق نداشتن یک الگوی واحد در تمامی مناطق می

یگر و انطباق با شرایط آن، در مرحلۀ  سازی در كشور دشده یک برنامه و الگوی موفق در یک كشور در صورت عدم بومی

شود. در ارتباط با مالیه خرد هم به عنوان یک الگوِی جدید جهانی برای مبارزه با فقر عمل با مشکالت و موانعی همراه می

سازی به روشی كه بیشترین پذیر كردن فقرا وضع به همین ترتیب است و باید پیش از اجرا، فرآوری الزم و بومیو بانک

های  پذیری در سکونتگاههای كارآفرین و آموزش بانکخوانی با محیط دارد انجام شود. از آنجا كه در طرح تشکیل گروههم

های خاص فرهنگی ـ اجتماعی همراه است، نیازمند گزینش روشی هستیم كه غیررسمی زاهدان، منطقۀ هدف با ویژگی

های حاصل از تجارب دیگر كشورها، آن   باید از آموزهمیكمترین خطا و حداقل مشکل را بوجود آورد. بدین منظور 

هایی كه برای ترسیم نقشه راه  هایی كه امکان هماهنگی بیشتر با شرایط منطقه زاهدان را دارد، انتخاب كنیم. گزاره گزینه

 توان مدنظر قرار داد در مواردی چند قابل ذكر است:  پذیری زاهدان می در طرح بانک

پذیری زاهدان، الگوی بانکداری از آنجا كه الگوی مورد تاكید در طرح بانک گروه خودیار: بکار بستن الگوی

 شود:پیوندی بر پایه گروههای خودیار است، مزایای بکارگیری این روش بیان می

های مالیه خرد، الگوی گروه خودیار یک چارچوب سازمانی است كه دسترسی مستقیم و كنترل بر  در میان الگو  

كند. در این الگو اعضای گروه، از روی میل و رغبت مشاركت      منابع اضافی دریافتی از بانک را برای اعضا فراهم می 

های خودیار به نحوی طراحی شده است كه مشاركت فعال، اشتراك هدف و مسئولیت بالقوه را جویند زیرا نظام گروه می
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كنند بدون آنکه  های خود تعیین و استفاده مینیاز اقتصادی و اولویتدهد. اعضای گروه، وجوه را بر اساس در خود می

های بوروكراتیک و مقررات خشک  نظارت چندان دقیقی از سوی بانک وجود داشته باشد. گروه خودیار به دور از دخالت 

ای ه باید به عنوان وسیلهتوانند و نهای خودیار نه میتواند عوامل موفقیت را برای خود رقم زند. بنابراین گروهدولت می 

 های توسعه مورد استفاده قرار گیرند. های دولتی جهت اجرای طرحبرای ارگان 

های  كنند و بانکتری فراهم میها و ریسک پایین تر افراد به منابع مالی را با هزینههای خودیار دسترسی سریعگروه 

كنند. نظام گروه خودیار نیاز ضروری  خت كم وام را تجربه میتر و سوهای عملیاتی پایینها نیز، هزینه مرتبط با گروه 

آید كه پول را با هدف ایجاد  كند. این نظام از یک هسته بانکداری موثر مردمی بوجود میدیگری از فقرا را رفع می

 كند. های گوناگون افراد فقیر، به اقتصاد فقرا تزریق میخوداتکایی و همچنین بکار گرفته شدن مهارت

 توان چنین عرضه كرد: های خودیار را می های بانکداری گروهر تحلیل نهایی، برخی مزیت د 

  100عضو گروه الزم است. اگر  20انداز بانکی برای تنها یک حساب پس  یابد:هزینه اجرا كاهش می  ▪

حساب   100مشتری فقط با  2000انداز در شعبه بانک داشته باشند، بانک به گروه خودیار حساب پس 

 كند.انداز، خدمت ارائه میس پ

اندازهای كوچک  انداز خیلی كم هستند، اما پس اگرچه مقادیر پس  افزایش در مبنای سپرده گذاری: ▪

های  برای بانک سودآور است. بعد از یک دوره زمانی، بانک در خواهد یافت كه امور مالی مربوط به گروه

 خودیار به تجارت بزرگی مبدل خواهد شد.  

گیرنده، ابزار كنترل  تعهد اخالقی اعضای گروه بر اعضای وامین ارزیابی و پایش وام: هزینه پای ▪

 موثری هم برای استفاده از وام و هم برای بازپرداخت آن است. 

های خودیار، شعبه بانک شناخت اجتماعی به  مناسبات با گروه ارتقاء جایگاه اجتماعی در منطقه:  ▪

ماعی كسب شده، امکانات مساعدی نمایان خواهد شد و  دست خواهد آورد. از طریق شناخت اجت

 توسعه كار بانک نیز به توسعه منطقه كمک خواهد كرد. 

 

ها كارمندان جهت اجرای موفقیت آمیز طرح و عملکرد بهتر بانک می باید پیش از تشکیل گروهآموزش كارمندان: 

 بانک با مقررات و قوانین مالیه خرد آشنا شوند.

ها، نیاز است جامعه هدف با اصول، فلسفه، قوانین و قبل از تشکیل گروهپیش از آغاز برنامه:  دوره های آموزشی

 روند مالیه خرد آشنا شوند تا عملکردی كارآمدتر داشته باشند.
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تهیه مفاهیم نظری مورد نیاز برای آموزش بانکداران، همکاران و نیز   ها:آغازی برای تشکیل گروهاقدامات پیش 

های آموزشی و نیز استفاده از تبلیغات برای نهادیه كردن معنای مالیه خرد در ذهن افراد، از  دف، تدوین جزوه های هگروه 

 ها است. جمله پیشنیازهای تشکیل گروه

های تجارب كشورها نشان داد كه همراهی دولت و نیز سازمان استفاده از حمایت و پشتیبانی موسسات دیگر:

ها و ... برای پیشبرد توان از كمک نهادهای خیریه، شهرداری ها اثرگذار بوده است. در ایران میالمللی در موفقیت طرحبین

 اهداف استفاده كرد. 

انداز امکان مدیریت بهتر نقدینگی را برای فقرا فراهم  وجود مکانی امن و مطمئن برای پس انداز: توجه ویژه به پس

انداز  انداز تاكید ویژه صورت گیرد تا نیاز فقرای منطقه هدف به انجام پس پذیری بر پس باید در طرح بانکآورد لذا میمی

 مرتفع شود.

همواره یکی از دالیل عدم مراجعه فقرا به بانک روند زمانبر و سخت آن بوده است، با اتخاذ  فرآیند ساده و شفاف: 

 گام بلندتری برداشت.پذیر كردن فقرا توان در بانکهای آسان و شفاف میقواعد و قوانین و روش 

برای اینکه كارمندان بانک با انگیزه بیشتر در روند مالیه خرد همراه باشند   ایجاد انگیزه برای كاركنان بانك: 

    های الزم را برای آنها در نظر گرفت. باید آنها را بدین كار دلگرم و مشوقمی

بانک جهت حضور در بعضی جلسات، اعتمادی  مامور كردن كارمندی از نظارت بر وام از طریق كارمندان وام: 

 كند.متقابل را در گروه و بانک ایجاد می

توان آنها را تحت پوشش بیمه قرار داد. بیمه با برای ایجاد انگیزه در مشتریان میای مشتریان: پوشش بیمه

كند و در كاهش آسیب ین میبینی، یکی از نیازهای خانوارهای فقیر را تاممحافظت از مشتریان در شرایط غیرقابل پیش

 پذیری آنها نیز موثر است.

گیری مجدد آن هم با  هایی چون وامبا استفاده از انگیزه تر به مشتریان خوش حساب: ارائه خدمات جذاب 

 تری نیز خواهند داشت. های مطمئنیابند و بازپرداختها میمقدار افزایشی، افراد تمایل بیشتری به حضور در گروه 

-از آنجا كه جامعه هدف طرح با محرومیتهایی برای توسعه نیازهای اجتماعی ـ اقتصادی مشتریان: برنامه

هایی برای تقویت سرمایه اجتماعی و انسانی این افراد استفاده كرد به های اجتماعی مواجهند ضروری است از برنامه

 قرار گرامین بهره برد. 16توان از عنوان نمونه می
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های ضمن ها استفاده از آموزش های دستیابی به پایداری در طرحیکی از راهضمن خدمت:  هایارائه آموزش

خدمت است، از آنجا كه قالب افراد جامعه هدف در طرح زاهدان نسبت به بازار كار دانش محدودی دارند، نیاز است  

های دقیق  اید پس از نیازسنجی و بررسیبهای آموزشی میهایی در این ارتباط به آنها ارائه شود. تدوین این دوره آموزش

 صورت گیرد. 



 

 
 

 

 هاي خودیار به بانك حامی مراحل پيوند گروه

 

 

 پيوست
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 های خودیار به بانك حامی  مراحل پیوند گروه

خودیار با بانک است. چرا كه  های پذیری، نحوه و كیفیت پیوند گروههای بانکمهمترین مرحله از فرآیند اجرای طرح

توان آن را دستاورد اصلی پروژه به  شود و به نوعی مییابی به همین هدف متمركز می ها در پروژه برای دستتمامی تالش 

انداز به  اندازها، حساب پسآوری پس شمار آورد. بالفاصله بعد از تشکیل گروه خودیار و برگزاری یک یا دو جلسه و جمع

های خودیار با بانک حامی، بدین ترتیب سامان   های اصلی برای پیوند گروه شود. در هند گام بانک باز می نام گروه در

 یابد:می

 انداز بانکی بازكردن حساب پس  .1

 اعطای وام داخل گروه توسط گروه خودیار   .2

 ارزیابی گروه خودیار   .3

 اعطای اعتبار توسط بانک به گروه خودیار  .4

 روه خودیار ها توسط گبازپرداخت وام  .5

 

 انداز بانکی برای گروه خودیار گام اول ـ بازكردن حساب پس 

های خودیار ابالغ و اجازه گشایش حساب  بانک مركزی هند یک دستورالعمل كلی برای گشایش حساب گروه 

كرده است. بعد های خودیار ثبت شده یا ثبت نشده )با در نظر گرفتن شرایط خاص( را صادر اندازهای گروهی به گروه پس 

 شود: انداز گروهی به نام گروه خودیار افتتاح میاز دریافت اسناد و مداركی چند از گروه خودیار به شرح زیر، حساب پس 

ای را به تصویب برساند كه توسط همه اعضا مهر گروه خودیار باید در جلسه گروهی توافقنامه توافقنامه گروه: •

انداز گروهی با بانک، تصریح شده باشد. این توافقنامه باید در  دن حساب پس شود و در آن تصمیم برای بازكر می

 بانک بایگانی شود.

گروه باید حداقل به سه نفر از اعضا برای افتتاح حساب اختیار دهد، دو نفر از   اعطای اختیار از سوی گروه: •

وه همراه با فرم درخواستی تکمیل  كنند. توافقنامه گرآنها، به طور مشترك به نام گروه در بانک حساب باز می

 شده توسط اعضای گروه به شعبه بانک ارائه می شود.

داشتن قوانین و مقررات در گروه الزامی نیست. اگر گروه هیچ نوع  های خودیار:كپی قوانین و مقررات گروه  •

 خذ وام اقدام كند.  تواند برای اقوانین یا مقرراتی را تعیین یا تدوین نکرده است، بدون وجود آنها نیز می
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انداز بانکی برای گروه و  به نام گروه خودیار نه به نام اعضا، صادر و تحویل داده  در پی این روند، دفترچه حساب پس 

 شود.می

 

 گام دوم ـ اجرای وامدهی داخلی توسط گروه 

انداز  وجودی صندوق پس انداز، گروه برای وام دادن به اعضای خود از  مماهه پس  3تا  2بعد از حداقل یک دوره 

كند. به هنگام اعطای وام به اعضا، در مورد كاربرد، شرایط، مدت، نرخ سود و ...، در جریان بحث  مشترك استفاده می

گیری در این موارد اجازه داده است(. معموال برای شود )بانک مركزی و نبرد به اعضا برای تصمیمگیری میگروهی تصمیم 

شود. این نکته قابل ذكر است كه در روستا سود ماهیانه   روپیه در ماه گرفته می 3تا  2ادل روپیه سودی مع 100هر 

انداز و وام باید توسط گروه نگهداری های ساده و روشن حساب پس تر از سود سالیانه است. دفترچهتر قابل دركرایج

سب، استفاده كردن و بازپرداخت وام، دهی داخلی، اعضای گروه خودیار در خصوص مدیریت مناشود. در جریان وام

 بینند. این یادگیری به هنگام دریافت وام از بانک به آنها كمک خواهد كرد.آموزش می

 

 گام سوم ـ ارزیابی گروه خودیار 

در این مرحله قبل از تصمیم به بسط امکانات اعتباری به گروه خودیار، اطالعاتی در زمینه عملیات بانکی انجام شده  

گیرد. یک فهرست راهنما كمک خواهد كرد كه هر  ه جمع آوری شده و كاركرد گروه خودیار مورد ارزیابی قرار میدر گرو 

 گروه به سهولت و با روشی موثر و مفید ارزیابی شود.

 

 گام چهارم ـ تصویب تسهیالت اعتباری به گروه خودیار 

 4تا  1وام به گروه خودیار مبلغی از  اعضا(. مقدار شود )نه به نام تک تکهمیشه وام به نام گروه تصویب و صادر می

كند. عضو دارای اختیار از طرف گروه به وسیله چک یا به طور نقدی پول را از بانک برداشت میانداز گروه است. برابر پس 

 شود.متقاضیان وام در جلسه گروهی پرداخت میمبلغ وام به تک تک 

 

 گروه خودیار گام پنجم ـ بازپرداخت وام توسط 

های كوچک و  شود. قسطبندی بازپرداخت در گروه خودیار تنظیم و وام به طور منظم بازپرداخت میجدول زمان 

های زیاد و با فاصله زمانی طوالنی است. گروه از مسئولیت جمعی خود برای ممانعت از عدم  پی بهتر از قسط در پی
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داند كه پول نه تنها به او بلکه به همه اعضای گروه تعلق دارد. اعضای گروه  كند. هر عضو میبازپرداخت استفاده می 

 ها به بانک را بر عهده دارند. همگی مسئولیت بازپرداخت وام 
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 مروری بر تجارب اعتبارات خرد در ایران 

 پیش آغاز 

اند با توسعه نظیر بنگالدش، هند و اندونزی توانسته به بعد برخی از كشورهای در حال  1970از دهه  

كارهای نوین به دستاوردهای قابل توجهی در حوزه حمایت از فقرا دست یابند. این كشورها با عبور از  ارائه راه 

های مستقیم مالی، توانمندسازی فقرا را در دستور كار قرار دادند. این تغییر رویکرد دستاوردهای  مرحله حمایت 

ل توجهی به همراه داشته و به افراد نیازمند، توانایی حل مشکالتشان را اعطاء كرده است. اما در ایران این  قاب

های حوزه فقر، همچنان اعطای مستقیم  گذاری تغییر رویکرد به كندی در جریان است و رویه حاكم بر سیاست

 وجوه نقد به افراد است.

زیر خط فقر مطلق و   كشورمیلیون نفر از جمعیت  10بیش از  88بنابر اعالم مركز آمار ایران در سال 

به بیان بهتر، نزدیک به نیمی از ایرانیان به نوعی با   .قرار دارندمیلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی  30بیش از 

های مورد تاكید  مسائل مرتبط با فقر درگیرند. با وجود این كه حمایت از نیازمندان یکی از سرفصل 

های گذرای های اقتصادی طی سه دهه اخیر بوده و حجم قابل توجهی از منابع مالی به سیاستاری گذسیاست

مرتبط با این حوزه تخصیص یافته است، اما در عمل آنچه حاصل شده با اهداف از پیش تعیین شده چندان 

 مناسبتی ندارد. 

به سمت بکارگیری   70ای پایانی دهه ههای فقرزدایی، ایران را نیز در سالناكامی در بسیاری از برنامه 

های مختلف بویژه اعتبارات خرد در دستور كار  در حوزه های توانمندسازی سوق داد. زین پس، متعدد طرح طرح

ها بیشتر روستاهای مناطق محروم  ها و نهادهای دولتی و غیردولتی قرار گرفت. جامعه هدف این برنامه سازمان 

ها به صورت نیمه كاره رها  ای از این برنامه اخیر به دالیل متعدد، بخش عمده  بودند. متاسفانه طی چند سال 

اند. با این وجود، دستاوردهایی اندك، اما قابل تحلیل از آنها باقی مانده است كه در این نشریه به آنها شده

 خواهیم پرداخت.

فقرا، خود به دو گونه اصلی  های نوین حمایت از های اصلی طرحاعتبارات خرد به عنوان یکی از سرفصل 

رو به منظور درك و دریافت آنچه در حوزه  شود. مجموعه پیش دهی گروهی تقسیم میدهی فردی و وام وام 

 اعتبارات خرد ایران، نقش بسته، در دو بخش تنظیم شده است: 

 سی دو گونه گیرد و در ادامه به برردر بخش اول ابتدا مروری كلی بر اعتبارات خرد در ایران صورت می 

 های خرد یعنی اصلی اعطای وام

 دهی فردی الگوی وام  •
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 و

 دهی گروهی الگوی وام  •

 شود. پرداخته می 
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 پیشامتن 

بخش اول نشریه به منظور شناسایی تجارب موجود در حوزه اعتبارات خرد و مالیه خرد در ایران  

تبارات خرد و مالیه خرد در ایران اشاره  ها در اعسامان یافته است. بر همین اساس ابتدا به مهمترین سرفصل

های حاصل از  دهی فردی و گروهی به ارائه یافته سپس با تفکیک تجارب موجود در قالب الگوی وام  شود.می

 های مطالب به شرح زیر است:پژوهش پیرامون تجارب ایران خواهیم پرداخت. سرفصل 

 دهی فردی الگوی وام   •

o  الحسنه های قرض صندوق 

o میته امداد امام خمینی های كطرح 

o های حمایتی سازمان بهزیستی  طرح 

o های بانک كشاورزی طرح 

 و

 دهی گروهی الگوی وام  •

o های اعتباری تعاونی 

o صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی 

o  طرح مالیه خرد روستا 

o   طرح بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد 

 قرار خواهند گرفت. هر یک از این عناوین در ادامه مورد بررسی و دقت 
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 مروری بر اعتبارات خرد در ایران 

دهد اگر اعتبارات خرد را به صورت محدود آن یعنی پرداخت  بررسی تجارب موجود در ایران نشان می

دهندگان غیررسمی و در های مختلف توسط وامهای كوچک تعریف كنیم، این جریان از دیرباز به صورتوام 

های های روستایی و صندوق ع رسمی و به طور عمده بانک كشاورزی، تعاونی های اخیر بوسیله منابسال 

الحسنه رایج بوده است. اما چناچه اعتبارات خرد را در تعاریف جدید آن، انجام عملیات مالی مانند  قرض 

گذاری، اعطای وام در جهت تامین نیازهای متنوع، و ارائه خدمات جانبی همچون بیمه با تاكید بر  سپرده 

 شاركت مردمی قلمداد كنیم، پیشینه اعتبارات خرد در ایران بسیار محدود است. م

های حمایتی از زنان، فقرا و نیازمندان مربوط  بخش عمده تجارب اعتبارات خرد در ایران به طرح 

های طی سه دهه اخیر، طرح های حمایتیگذاران كالن كشور از رویه شود. با توجه به حمایت سیاستمی

ی از این دست به مرحله اجرا رسیده است، اما وجه مشترك تمامی آنها عدم دستیابی جدی به اهداف از  بسیار

 پیش طراحی شده برای جامعه هدف است. 

ای برغم تغییر نگرش نسبت به حمایت از فقرا طی دو دهه اخیر در سطح جهان، در ایران هنوز بخش عمده 

دهی فردی اختصاص دارد. اگرچه در بسیاری موارد، منابع مالی مناسبی های وام های حمایتی به برنامه از برنامه 

اند، بینی شده، از ضریب موفقیت نازلی برخوردار بودهبه این منظور اختصاص یافته، اما به طور عام، اهداف پیش 

وان تها از اولویت مشخص برخوردار نیست. با این وجود میچراكه توانمندسازی فقرا در این مجموعه طرح

 هایی از توفیق نسبی را نیز رصد كرد.  رگه 

شود. هرچند كه در  ای نو محسوب می های حمایتی در ایران، پدیدهاعتبارات خرد در سرفصل طرح

های قبلی و استفاده از مالیه خرد، در مرحله مهندسی مجدد  بسیاری از كشورهای درحال توسعه با عبور از رویه 

های چندانی برخوردار  سال گذشته از نوآوری  30یت از نیازمندان در ایران طی های حماآن قرار دارند. رویه 

 های مالی محدود كرده است. گذاری را به تزریق نبوده و تلقی از فقیر به عنوان فرد نیازمند به پول، سیاست 

هایی نیز با تاكید بر رویکرد توانمندسازی طی یک دهه اخیر شکل  در این فضا مجموعه فعالیت 

ساله   5های كالن كشور طی ها در سیاستاند. با تغییر رویه اند. كه بسیاری، از مرحله آزمایشی فراتر نرفته فته گر

اخیر، همین مجموعه تجارب اندك نیز مستند نشده و نتایجی قطعی از آنها در دست نیست. با مروری بر  

توان به عنوان یک بسته  ما نمیچین كمرنگی از عملکردها، قابل تشخیص است، اهای مختلف، نقطهطرح

 های نوین مالیه خرد به آنها اتکاء كرد. سیاستی مشخص برای اجرای طرح



اعتبارات خرد در ایران : تجارب 3پيوست    

هاي كارآفرین و آموزش بانك پذیري در زاهدان  طرح تشكيل گروه   

 

275 

 

های  های اعتبارات خرد در سطح روستاهای كشور، گامبانک كشاورزی به عنوان حامی اصلی طرح

های انجام  جموعه فعالیت های مالیه خرد برداشته است. اما به دالیل مختلف نتایج م نخستین را برای اجرای طرح 

شده در این چارچوب نیز ثبت و تحلیل نشده است. طرح مالیه خرد روستا در بانک كشاورزی برای اولین بار  

 ای را در ایران مطرح كرده است.  موضوع بانکداری پیوندی و ضمانت زنجیره 

طرح و   های اجرا شده در ایران، معطوف به بیان اهدافمستندات موجود بسیاری از طرح

شود كه در آن بتوان نتایج قطعی از اجرای طرح را مطالعه و مورد  هاست و كمتر موردی یافت میگذاری سیاست

های اعتبارات  بندی از روند فعالیت شود به نوعی جمعارزیابی قرار داد. با این وجود در ادامه نوشتار تالش می

دهی گروهی، صورت  دهی فردی و الگوی وامزه الگوی وامجویی این روند در دو حوخرد در ایران دست یافت. پی

 پذیرد. می

های مالیه خرد، دخالت گسترده دولت در اقتصاد و اجرای  یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر برنامه 

های خوداشتغالی در سطح وسیع است. این مساله در ایران به دلیل  دهی به بیکاران برای فعالیت های وام برنامه

گیری نهضت اعتبارات خرد و قوام های حمایتی مشابه، تشدید شده است. با شکلاخت یارانه و سیاست سنت پرد 

المللی در  های بینهایی با مشاركت سازمانسازوكارهای اجرایی مالیه خرد در جهان، در ایران نیز مجموعه برنامه

 اند.دههای مستقیم دولتی متکی بودستور كار قرار گرفت، كه بیشتر بر حمایت 

ها و موسسات مالیه خرد در شرایطی موفق  دهد تزریق مالی دولت به برنامه تجارب جهانی نشان می 

ها و  گر ایفا كرده و از نفوذ سیاسی بر مدیریت طرح بوده كه دولت به مانند بنگالدش نقش پشتیبان و نه مداخله

كشورهایی كه نقش دولت در اقتصاد گسترده و دولت از  اندركار، خودداری ورزیده است. در موسسات دست

های این نهاد چه از طریق تزریق  های حمایتی برخوردار بوده، دخالتای قابل توجه در اجرای سیاستپیشینه 

منابع و چه با اهرم مقررات و نظارت، فعالیت موسسات مالیه خرد را منحرف كرده است. در ایران نیز اندك  

 وید همین روند است.تجاربِ موجود، م

تاكید بر دو عنصر پایداری و خودگرانی مالی در موسسات مالیه خرد بویژه در ایران كه دولت  

هایی كه های حمایتی دارد از اهمیت باالیی برخوردار است. از جمله كاستی ای طوالنی در اجرای سیاستپیشینه 

های مالیه  هاست. در این میان برنامهداز در طرحانشود، عدم تاكید كافی بر پسدر تجربه ایران مشاهده می

 اند.تر بودهاند، به طور نسبی، موفقانداز گروهی اعضاء استفاده كردهجویانه و پس های مشاركتخردی كه از روش

ها در روستاها به مرحله اجرا درآمده و بر  دهد: اكثر برنامه بررسی تجارب مالیه خرد در ایران نشان می

ها به لحاظ تعداد دسترسی به اعضاء، بر اند. بسیاری از برنامه و سازماندهی زنان تاكید ویژه داشتهجذب زنان 
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گیرند. عالوه بر این های كوچک )به لحاظ سطح پوشش( قرار میالمللی در ردیف برنامه اساس استانداردهای بین 

 اس فعالیت كوچکی دارند.  ها و موسسات مربوطه، مقیها نیز اغلب برنامهاز نظر اندازه فعالیت 

اند مالیه خرد را به صورت تخصصی و به عنوان واسطه مالی شکل دهند،  در ایران الگوهایی كه توانسته 

اند،  های سازمانی عضو محور استفاده كردهاند، بویژه مواردی كه از الگو تر بودهاندازها موفق در تجهیز پس 

  اند.وابستگی كمتری به منابع دولتی داشته 

های گروهی، بهتر از سازوكارهای فردی ظاهر شده  در سطح سازوكارهای اجرایی، استفاده از روش

همراه شده و   …ها مانند چک و سفته ودهی برای اخذ تضمین است. سازوكارهای فردی با تشریفات معمول وام 

های مالی و  ی، ارائه آموزش اند از مزیت اطالعات محلی، مشاركت دادن متقاضیان در فرآیندهای اجراینتوانسته

های حمایت مدیریتی برای ایجاد توانایی مشاركت و نیز ارتباط و تعامل با اجتماع استفاده كنند. بسیاری از طرح

توان الحسنه را نیز میهای قرض گیرند. صندوق مالی مستقیم نهادهای دولتی و نیمه دولتی در این حوزه قرار می

 در همین رده جای داد.  

های مالی و  سازوكارهای گروهی عموما با مشاركت اعضاء در فرآیندهای اجرایی و با آموزش  اما

ای و نظارت  مدیریتی همراه شده و به جای انجام قواعد متعارف بانکداری در ارائه تسهیالت، از ضمانت زنجیره 

منحصر به فرد تجربه شده مالیه  همسانان بهره جسته است. در اكثر موارد در روند اجرای این برنامه از ابتکارات 

دهی  های پویا در قالب وام های هفتگی و دو هفتگی اقساط، تبعیت شده و از انگیزش خرد در زمینه بازپرداخت 

 اند. صعودی استفاده كرده 

های اعتبارات  های انجام شده با دست اندركاران طرح ها و همچنین مصاحبه مطالعه گزارش داخلی طرح 

دهی گروهی و استفاده از  های وام های مساعد برای گسترش الگو همگی نشان از وجود زمینه خرد در ایران، 

توان معرفی كرد.  سازوكارهای مالیه خرد دارد. اما به دالیل مختلف هنوز یک طرح كامال موفق در این حوزه نمی

ت اعانه را پی  های حمایتی، سنت پرداخهایی در فضایی كه دولت با نگرش بدیهی است كه چنین تالش 

 بر است. گیرد، بسیار سخت و زمان می
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 دهی فردی  الگوی وام  .1

ترین مشکالت فقرا عدم دسترسی به خدمات بانکی به دلیل فقدان اعتبار و وثیقه است. در یکی از عمده 

ه  های اعتبارات خرد، حل همین مساله بود. در همین چارچوب سازوكاری اندیشیدآغاز، مهمترین هدف برنامه 

هزینه موسسات  مقدار و كمشد تا با حذف یا كاهش وثایق مورد نیاز، افراد نیازمند بتوانند از تسهیالت كوچک

توان به عنوان الگوی فردی اعتبارات خرد یاد كرد، در ایران نیز  مالی استفاده كنند. این سازوكار كه از آن می

 توان در این رده قرار داد. ا شده را می های اجر دارای سابقه است. تعداد قابل توجهی از برنامه 

های نزدیکتری به دهی فردی كه دارای شاخص در این بخش، سه گروه برنامه اعتبارات خرد مبتنی بر وام 

 شوند:های اعتبارات خرد هستند، معرفی میبرنامه

 الحسنه های قرض صندوق  .1

 زایی كمیته امداد امام خمینی های اشتغالطرح .2

 شاورزی  های بانک كطرح .3

های هزینه برای افراد است. مصارف وام در صندوق های كموجه مشترك هر سه مورد، فراهم آوردن وام 

اندازی كسب و كارهای كوچک  گیرد. اما در دو مورد دیگر بر راه الحسنه، بیشتر امور معیشتی را در بر میقرض 

 گیری عمده آنها تبدیل وام به یک منبع ایجاد درآمد برای افراد نیازمند است. تاكید بیشتری شده و هدف

 

  الحسنههای قرضصندوق  .1.1

بنا بر نظر   ،(میالدی 1938) شمسی هجری  1317 سال  در « عشری اثنی  گذاری سرمایه  صندوق»  تاسیس 

  از  بعد. رودبه شمار می  بدون بهره در ایران وام الحسنه یاسنت قرض تجربه در اجرای  بسیاری از محققان، اولین

  هایموسسه تشکیل به منجر نهایت در كه كردند هاییصندوق  تاسیس به اقدام مذهبی  نهادهای  تدریج به آن،

  قرار  نیازمندان اختیار در  را  خیرین نیاز بر  مازاد وجوه كه شد ( بعد به 1348 سال از  بویژه) الحسنه عمومیقرض 

 رو به حل رود.  جامعه متوسط و پایین  طبقات خرد مشکالت وسیله،  بدین تا دادمی

دیگر   در  اصلی انگیزه تفاوتی ماهوی دارد: ...( و مضاربه با دیگر عقود اسالمی )مانند مشاركت، الحسنهقرض

.  ندارد  وجود سود از برخورداری  برای  ای شائبه  هیچ الحسنهقرض  در  ولی بیشتر است سود از مندی بهره عقود،

تغییر   را آن ماهیت  بلکه شود،می معامله( بطالن موجب برخی نظر به  و)  حرمت موجب تنها نه آن در سود چون

 دنیوی  سود از برخورداری  در انتظار  تنها نه انفاق و  صدقه كننده  عرضه. كندمی تبدیل ربوی  معامله داده و به

  نیازهای رفع موجب رفتار این .كندمی نظر صرف خویش اعتقادات و  هاارزش  راه در نیز اصل وجه از  بلکه نیست
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  آن  در اخالقی  های ارزش حاكمیت از  تابعی رفتار این  تحقق  میزان. شودمی جامعه نیازمندان از  مهمی بخش

  برای  ای وسیله  مال، سود و اصل از نظر صرف غیرمعوضه و هبه، و انفاق صدقه، مانند نیز قرض. است جامعه

 .است اجتماعی  تعاون

اند الحسنه خصوصی در كشور فعال هزار صندوق قرض  6، حدود 1388براساس آمار بانک مركزی در سال 

استان اصفهان، خراسان رضوی، تهران و مازندران به فعالیت مشغولند.  4درصد آنها در  60كه از این تعداد 

خرد بدون سود و فقط با دریافت كارمزد كم به  الحسنه ارائه اعتباراتهای قرض محور اصلی فعالیت صندوق 

 گیرد.  متقاضیان است كه به طور عمده با هدف حل مشکالت موردی افراد و كارآفرینی خرد صورت می

ها ارائه خدمات مالی با كمترین هزینه ممکن به نیازمندان گذاری اصلی صندوق توان عنوان داشت هدف می

 توان اشاره كرد: الحسنه به مواردی چند می های قرض ق های صندو ویژگی  است. در ارزیابی

 های هدف )نیازمندان( هماهنگی قوانین و مقررات صندوق با توان مالی گروه  •

 انداز تاكید بر پس  •

 تاكید بر جذب منابع مالی كم هزینه از طریق خیرین   •

 پایداری بلندمدت و عدم وابستگی به منابع مالی دولت  •

   های عملیاتی پایینهزینه  •

 گیرندگان.كنندگان منابع صندوق، مجریان و وام وجود اعتماد متقابل میان تامین •

الحسنه در كشور شده است. های قرض ها موجب رشد و گسترش روزافزون صندوق مجموعه این ویژگی 

اد  اما در كنار آن، انحرافاتی نیز شکل گرفته كه ضمن دور كردن این نهاد از اهدافش، مشکالتی هم برای اقتص

ایران ایجاد كرده است. به همین دلیل طی یک دهه اخیر تالش شده است تا با تدوین قوانین و مقررات، نظارت  

 الحسنه از سوی بانک مركزی انجام شود.های قرض های صندوق بیشتری بر فعالیت

عتبارات خرد  ای از ا توان گونهالحسنه را می های قرض با توجه به تجربه سه دهه اخیر در ایران، صندوق  

دهی فردی به شمار آورد كه در زمینه ارائه خدمت به فقرا چندان كارا نیست. چراكه سازوكارهای  مبتنی بر وام 

دهی آن به مانند نظام رسمی، متکی بر دریافت وثیقه و یا داشتن ضامن معتبر است كه فقرا به طور عام از  وام 

های مالیه خرد،  ی در این نهاد برای پیوند خوردن با طرحهای مناسباند. با این وجود ظرفیت هر دو محروم 

الحسنه و سازوكارهای ابتکاری های قرض موجود است. چراكه حداقل در اهداف، اشتراكات زیادی میان صندوق 

 مالیه خرد وجود دارد. 
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 كمیته امداد امام خمینی   .1.2

رود. به طور كلی تی در ایران به شمار میكمیته امداد با سه دهه سابقه، یکی از بزرگترین نهادهای شبه دول

های  شود، نوعی خاص از روشامداد كه در قالب اعطای تسهیالت ارائه می های كمیته رسانیآن قسمت از كمک 

 گیرد كه با سایر اشکال در كشور متفاوت است.اعتبار خرد را در برمی 

صورت صدقات، كفاره، فطریه، زكات و   های مردمی بهمنابع مالی در كمیته امداد، بیشتر از محل كمک 

شود. همچنین این نهاد از ردیف بودجه سالیانه از منابع دولتی نیز برخوردار است. سهم سادات تامین می

مدت، در  هایی با بازپرداخت كوتاه و میانپرداخت تسهیالت به نیازمندان تحت پوشش این نهاد به صورت وام 

 شود.ی های تولیدی و مصرفی اعطا محوزه 

هایی را در چارچوب اعتبارات خرد در های اخیر، فعالیت صندوق اشتغال نیازمندان كمیته امداد نیز در سال 

میلیارد ریال رسیده است. این نهاد  2000به بیش از  1388كشور انجام داده است. سرمایه این صندوق در سال 

ها را به چرخه تولید وارد كند. براساس آمارهای  كند با اعطای وام به افراد تحت پوشش خود عمال آنتالش می 

هزار فرصت شغلی جدید توسط این نهاد ایجاد شده   350، 1387ارائه شده توسط صندوق اشتغال تا پایان سال 

هزار نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش، با افزایش درآمد   115است. مطابق آمار منتشره، با اجرای این طرح 

 اند.میته امداد خارج شده خود از زیر پوشش ك

تر آنکه گردش مالی تولیدات ها به مشاغل پایدار تبدیل شده و مهممهم آنست كه چه تعداد از فرصت 

های اعطایی اعتبارات خرد در  اندازی شده، به بازپرداخت وام و اعتبارهای اعطایی، منجر شده باشد. نظام راه 

پروری و  مللی مورد تدقیق قرار گرفتند، به طور كامل از حامی الكشورهای جنوب از آن دست كه در تجارب بین

های  دار در طرحكار اولویتاند، اما هنوز این شیوه در ایران به عنوان راهرویکردهای صدقاتی، دوری گزیده 

گیرندگان از صندوق اشتغال همچنان  گیرد. اكنون وامحمایتی همچون طرح كمیته امداد مورد استفاده قرار می 

برد و  نیازهای توانمندسازی را زیر سوال میشوند كه این خود، پیشز مستمری بگیران این نهاد محسوب میا

دارد. از دیگر مواردی كه در تسهیالت  های كمیته امداد نگه میگیرنده را همچنان وابسته به حمایت افراد وام

دهد، عدم اتخاذ نرخ مالیه خرد نشان می شود و تفاوت آن را با اشکال رسمیاعطایی صندوق اشتغال دیده می

كند كه اعتبارات اعطایی به مانند دیگر خدمات مالی این بهره است كه این امر نیز خود این ذهنیت را ایجاد می

 نهاد بیش از آنکه نقش توانمندسازی داشته باشد، دارای ماهیتی حمایتی است.

 

 های بانك كشاورزیطرح .1.3
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رود كه نقش مهمی را در ارائه  مهمترین موسسات مالی و اعتباری كشور به شمار میبانک كشاورزی، از 

های  اعتبارات خرد به كشاورزان بر عهده داشته است. بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک كشاورزی، طی سال 

یار كشاورزان  درصد اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش كشاورزی از طریق این بانک در اخت  50اخیر بیش از 

میلیون ریال   20هایی كمتر از درصد از تسهیالت اعطایی این بانک به كشاورزان، در اندازه  72قرار گرفته است. 

 روند.است كه مصادیقی از اعتبارات خرد به شمار می

های بانک كشاورزی سهل الوصول بودن نسبی اعتبار، تناسب آن با نیاز متقاضیان، محور قرار  در طرح

های اعتبارات خرد سازگار است تن روستاییان بویژه زنان مورد توجه بوده و از این جهت با برخی از ویژگیگرف

شود؛ از آن جمله در نرخ بهره كه  المللی اعتبارات خرد مشاهده میهایی با تجارب بین ولی در مواردی نیز تفاوت 

شود اما در  نظام بانکداری ایران( پرداخت می  الحسنه دردرصد )نرخ تسهیالت قرض  4ها عموما با در این طرح

 شود.تجارب كشورهای موفق، این نرخ در سطحِ نرخ بهره بازار تعیین می

مشخصه دیگری كه در اعتبارات خرد امروزین مورد توجه است، پرداخت وام به گروه و ایجاد تعهد جمعی 

ای اعتبار بانک كشاورزی، صادق نیست. شواهد  دهی فردی است كه این رویه نیز در اكثر موارد اعطبه جای وام 

تجربی متعدد حاكی از نرخ بازپرداخت بسیار باالی اعتبارات خرد است، در حالی كه در اعتبارات شبه خرد بانک 

كشاورزی، اطالعات مربوط به درصد بازپرداخت، حداقل در این مرحله از تحقیق بدست نیامده است. گرچه  

مالیه خرد روستا به عنوان آخرین طرح اجرا شده از سوی بانک كشاورزی،  شایان ذكر است كه در طرح

 اند.تری مورد استفاده قرار گرفته سازوكارهای مالیه خرد به صورت جدی 

بانک كشاورزی در دهه گذشته عالوه بر وظایف معمول و متعارف خود، در چند طرح حمایتی، مشاركت  

 بر عهده گرفته است. از آن جمله:  داشته و یا به طور مستقل انجام آنها را

 الف( طرح حضرت زینب 

 ب( طرح ایران

 ج( طرح ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده 

 شوند.كه هریک از آنها به طور فشرده معرفی می
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 طرح حضرت زینب )س(  .1.3.1

آمده است. به مرحله اجرا در  1373این طرح با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار روستایی از خردادماه 

ها به عهده كمیته امداد و تامین منابع الزم  در این طرح شناسایی افراد واجد شرایط و تضمین بازپرداخت وام 

 های عمده این طرح عبارتند از: برای اعطای تسهیالت به بانک كشاورزی واگذار شده است. ویژگی 

 درصد   4الحسنه و با كارمزد  اعطاء اعتبار بصورت قرض  •

اده از این طرح ساده و صرفا با تعهد خود زنان واجد شرایط روستایی و یا تعهد سایر  شرایط استف •

 گیرد كنندگان اعتبار در روستا صورت می دریافت 

 سال قابل تغییر است  5زمان بازپرداخت، بسته به نوع تولیدات و موعد فروش محصول، حداكثر تا  •

 استفاده از این طرح احتیاج به وثیقه ندارد  •

  5میلیون ریال بوده و در حال حاضر به  1/ 5)زمان آغاز طرح(  1373یالت در سال سقف تسه •

 میلیون ریال رسیده است. 

اینک با همکاری كمیته امداد در دست اجراست و از طریق شعب بانک كشاورزی در  این طرح هم 

 گیرد. میالحسنه در اختیار زنان سرپرست خانوار قرار های مختلف، بخشی از تسهیالت قرض استان

 

 طرح ایران:  .1.3.2

توانند از های اقتصادی طراحی شده، زنان میدر این طرح كه با هدف افزایش مشاركت زنان در فعالیت 

مند شوند. این طرح نیز برخوردار از چند  طریق گشایش حساب و فعال نگه داشتن آن از امتیازات طرح بهره

 ویژگی است: 

 درصد   4الحسنه و با كارمزد اعطاء اعتبار به صورت قرض  •

گذاری در بانک  سرمایه  الحسنه و سپردۀانداز، قرض های جاری، پس توانند با افتتاح حسابزنان می  •

 ه گیرندكشاورزی به عضویت طرح درآیند و از امتیازات آن بهر 

 لویت برخوردار است رسیدگی به درخواست زنان عضو برای استفاده از تسهیالت از او •

های تولیدی، تجاری و خدماتی خود از تسهیالت حمایتی تا  توانند برای فعالیت زنان عضو طرح می •

میلیون  3میلیون ریال در چارچوب ضوابط و مقررات بانک استفاده كرده و در سایر موارد تا  5سقف 

 مند شوندریال از اعتبارات طرح بهره 

 شود.ای تضمین تسهیالت اعطایی پذیرفته می ضمانت زنان عضو طرح ایران بر •
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در  پایگاه اطالعاتی بانک كشاورزی مشخصات طرح ایران و زینب كبری به منظور ارائه تقاضا برای دریافت  

تسهیالت در مناطق محروم، تعبیه شده است. در چند استان به صورت محدود تسهیالتی در قالب این طرح ارائه  

 آمارهای تجمیعی عملکرد طرح، در دست نیست.شود، اما می

 

 طرح ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده  .1.3.3

ها در دست اجرا است، از محل  با مشاركت بانک كشاورزی و سازمان زندان 1379این طرح كه از سال  

انایی آنان مورد ها، تامین مالی شده و برای اشتغال زندانیانی كه صالحیت و تواعتبارات بانک و سازمان زندان

كند. مندی فراهم میهای خوداشتغالی، شرایط بهره های زودبازده و طرح تایید قرار گرفته، بویژه در طرح

 جویی كرد:توان پیمشخصات طرح را در چند محور می 

 توانند از اعتبارات طرح استفاده كنند ها میتنها زندانیان آزاد شده با معرفی سازمان زندان •

  30به  1381میلیون ریال و از سال  15، 1379ت اعطایی برای هر فرد در آغاز سال سقف تسهیال •

سال   5میلیون ریال افزایش یافته و مدت بازپرداخت تسهیالت، متناسب با نوع فعالیت حداكثر تا 

 است

درصد دیگر از محل منابع مالی بانک   50ها و درصد تسهیالت اعطایی توسط سازمان زندان 50 •

 شودكشاورزی تامین می

الحسنه و بدون كارمزد و  سود تسهیالت پرداختی نسبت به سهم سازمان در چارچوب عقد قرض  •

 نسبت به سهم بانک، مطابق مقررات جاری بانک و تابع سود بخش مربوطه است

 شود.گیرنده سفته دریافت می بازپرداخت تسهیالت، از وام  به منظور تضمین •

شود و نتایج اجرایی آن نیز به مانند  حاضر از سوی بانک كشاورزی پیگیری نمی اجرای این طرح در حال

های بانک  توان عنوان داشت كه رویکرد حاكم در طرح دو طرح قبلی در دسترس نیست. در مجموع می

های فردی است و بیشتر تالش شده است تا تسهیالت ارزان قیمت از طریق وام كشاورزی مبتنی بر ارائه وام 

 الحسنه در اختیار نیازمندان قرار گیرد تا زمینه برای توانمندسازی آنها فراهم آید. قرض 

 

 دهی گروهی در اعتبارات خرد ایران الگوی وام  .2

های اجرایی اعتبارات خرد در كشورهای پیشرو، چنین مشخص شد كه به  با ارزیابی و اصالح برنامه 

های گروهی بهره برد. در واقع با تشکیل  ن از فعالیت توامنظور افزایش اثرگذاری طرح بر جامعه هدف، می

های مختلف،  های گروهی برای آنها در حوزه های خودیار از افراد همسان، ضمن فراهم آمدن فرصت آموزشگروه 
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شود و همچنین با استفاده از شیوه ضمانت گروهی یا های اقتصادی مشترك نیز فراهم می شرایط برای فعالیت 

یابد. به این ترتیب الگوی جدیدی در سرفصل  های اعطایی نیز افزایش میب بازپرداخت وام ای، ضری زنجیره 

 دهی گروهی گشوده شد. اعتبارات خرد مبتنی بر وام 

دهی گروهی، خدمات جدیدی در حوزه مالی برای فقرا با عنوان مالیه  با گسترش الگوهای مبتنی بر وام 

انداز، تامین مالی كسب و كارهای تسهیالت بوده و اموری مانند پس خرد مطرح شد كه هدف آن فراتر از اعطای 

توان گفت طی دو دهه فعالیت، با اصالح روندها، مالیه خرد به گیرد. در واقع میرا در بر می …كوچک، بیمه و

 عنوان ادامه منطقی اعتبارات خرد مطرح شده است.

های مرتبط  هایی توسط نهادها و سازمان همانطور كه پیش از این ذكر شد، در ایران مجموعه تالش 

المللی و با الگوبرداری از كشورهای موفق، چند طرح در  انجام شده است تا با استفاده از مشاوره نهادهای بین 

گروهی، فصل مشترك تمامی انداز درون آوری پس حوزه مالیه خرد به اجرا درآید. تاكید بر تشکیل گروه و جمع 

 هاست. این طرح

دار در  اقتصادی گروهی پیشینه  ن بخش از نشریه ابتدا سازوكار تعاونی به عنوان یک شیوه فعالیت در ای

 شود. ایران معرفی می

توان های مالیه خرد رایج هستند كه از آنها میهای مشتركی با برنامه های تعاونی دارای سرفصلفعالیت 

 های مالیه خرد بهره برد. در مسیر تقویت طرح

 

 ای اعتباری هتعاونی  .2.1

شوند كه در قالب الگوهای عضو محور ها، نوعی دیگر از تجربیات اعتبارات خرد در ایران محسوب می تعاونی

انداز اعضاء تاكید دارند،  های موفق جهانی در حوزه مالیه خرد، بر پس اند. به رغم آنکه نمونهشکل گرفته 

 اند. چندانی نداشته های روستایی و شهری در ایران به این مهم، توجهتعاونی

، بخش  1357بعد از انقالب بهمن  .گرددباز می 1314 سال به ایران، ها درتعاونی پیشینه ثبت فعالیت 

های زیادی  های اقتصاد ایران در قانون اساسی مطرح شد و طی سه ده اخیر تالش تعاونی به عنوان یکی از پایه 

های تعاونی، ایجاد  دهی فعالیت برای رشد و گسترش آن صورت گرفته است. به طور كلی هدف اصلی سازمان 

 ت. اشتغال و حمایت از كارآفرینان خرد اس

تعاون كشور به عنوان متولی اصلی بخش تعاون، با اعطای تسهیالت در چارچوب  طی سه دهه اخیر صندوق 

ها را مورد  های تعاونی و نیز اعضاءی تعاونی ها، شركتتر از سود معمول، اتحادیه عقود اسالمی با سودی كم 

 حمایت قرار داده است. با توجه به این كه  
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 ها  یهای اعطایی به تعاونوام 

 مقدار بوده،  به طور عام كم 

 مدت است، دارای سررسیدی كوتاه

 شود، می و در مسیر اشتغال بیکاران به كار گرفته 

توان این شیوه فعالیت اقتصادی را در چارچوب اعتبارات خرد به شمار آورد. بر این اساس كاركردهای می

 جمله:توان برای آنها در نظر گرفت، از مثبتی نیز می 

 عضو محور بودن سازمان  •

 تعهد اعضاء و مشاركت آنان در طرف منابع و مصارف  •

 گذاری. تاكید بر تالش برای جذب منابع مالی و سرمایه •

های بسیاری كه از این بخش طی سه دهه اخیر انجام شده است، هنوز نوعی سرگردانی به رغم حمایت 

شود. چرا كه دخالت بیش از اندازه دولت و انحراف  مشاهده می  ها در ایرانجدی در اهداف و نحوه فعالیت تعاونی 

های گروهی  توجهی به محوریت فعالیت از اهداف اولیه با تزریق منابع مالی و اعطای اعتبار ارزان به آنها و بی 

 ای از اهداف از پیش طراحی شده، محقق نشود.موجب شده است، بخش عمده 

یت مشترك اقتصادی در نظام تعاونی، زمینه مساعدی را برای  وجود گروه، گردش مالی و انجام فعال

توان كند. هرچند در ایران هنوز این موضوع تجربه نشده است اما می های مالیه خرد فراهم می پیوند آنها با طرح

  ها پیوند داد. هنگامی كه اعضای های خودیار را به تعاونیهای مالیه خرد یعنی گروه یکی از اركان اصلی طرح

های اندازی یک كسب و كار مشترك دست یافتند، استفاده از ظرفیت های خودیار به بلوغ الزم برای راه گروه 

 شود. های اقتصادی آنها از اهمیت برخوردار میبخش تعاونی برای حمایت از طرح

  قانون اساسی بر افزایش سهم بخش تعاون در 44های ابالغیه اصل با توجه به تاكید ویژه سیاست 

یافته مانند  های كمتر توسعههایی به منظور ایجاد انگیزه فعالیت تعاونی، بویژه در استاناقتصاد ایران، سیاست

پذیری در  های كارآفرین و آموزش بانکتشکیل گروه "سیستان و بلوچستان تدوین شده است. طرح 

ب و كارهای كوچک توسط اندازی كستالش خواهد كرد در مرحله راه  "های غیر رسمی زاهدانسکونتگاه

 ها استفاده كند.های گروه های تعاونی برای توسعه فعالیت های خودیار، از طرح گروه 

نهاد كه سازوكارهای اجرایی هر سه، توان دستدهی گروهی در ایران میبه سه طرح با الگوی وام 

 های رایج مالیه خرد است:  مبتنی بر شیوه 
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 ن روستایی )مجری: وزارت جهادكشاورزی(طرح صندوق اعتبارات خرد برای زنا •

 طرح پشتیبانی خدمات مالی خرد در روستا )مجری: بانک كشاورزی و موسسه تاك(  •

طرح بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد در استان سیستان بلوچستان )مجری: سازمان  •

 ریزی( مدیریت و برنامه

های كارآفرین  تشکیل گروه "كاربست در طرح های حاصل از آن برای ها، آموخته با مروری بر این طرح

 استخراج خواهد شد.  "های غیررسمی شهر زاهدانپذیری در سکونتگاه و آموزش بانک 

 طرح صندوق اعتبارات خرد برای زنان روستایی  .2.2

  زنان خرد اعتبارات های صندوق  تشکیل طرح جهادكشاورزی  وزارت عشایری  و روستایی زنان امور دفتر

 : شمارداساسنامه طرح، اهداف مورد نظر را چنین برمی .است آورده در اجرا به 1379 سال از را  روستایی

o اعتباری  تسهیالت به درآمد  كم روستایی  زنان دسترسی  ضریب  افزایش 

o روستایی  زنان درآمد  كم های گروه  به تمركز و توجه 

o كوچک  های پروژه  اجرای  با زنان  درآمد سطح افزایش 

o  كارگروهی  انجام در روستایی  زنان تواناسازی 

o كارآمد  مولد  های سرمایه به( زنان)  روستائیان  غیرمولد اندازهای پس هدایت 

o منطقه شرایط و امکانات ظرفیت،  بر های مبتنیپروژه  اجرای  جهت ریزی برنامه  

o مالی مواجه با بحران مشاغل تثبیت و  اشتغال توسعه 

 خص شده است:در همین اساسنامه، فرایند اجرای طرح، چنین مش

o روستا   انتخاب 

o صندوق  تأسیس یابیمکان 

o صندوق  تأسیس گیری مراحلشکل 

o صندوق  مالی  –  اداری  مجموعه تأسیس 

o صندوق اعضای  نیاز مورد آموزش    

o صندوق  به سرمایه تزریق 

o ( مالی منابع تجدید و دهی وام  صندوق عملیات و اجرایی مراحل) وام پرداخت 

o نظارت  مراحل 
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  زنان اندازپس  و كشاورزی  جهاد  وزارت روستایی زنان امور دفتر توسط هاصندوق  این اولیه سرمایه

  گروهی،  دهی عملیات اجرایی صندوق از بسیاری از ابتکارات مالیه خرد نظیر وام .است شده تأمین  روستایی

ها  سایر برنامهبرد. سررسید اقساط و نحوه بازپرداخت، نسبت به اجتماعی بهره می  تنبیه و همسانان نظارت

های موفق مالیه خرد دارد. مزیت این الگو در درجه اول دنبال كردن نگرش نخست  مشابهت بیشتری با الگو

كند. نخستین صندوق این طرح در  انداز است. صندوق به عنوان یک موسسه مالیه خردِ مستقل عمل می پس 

 نفر به عضویت آن درآمدند. 52كه روستای فیروزجاه شهرستان بابل در استان مازندران تاسیس شد 

ها عمل  ها به عنوان مروج ایجاد صندوق ها و شهرستان دفتر امور زنان و ادارات جهادكشاورزی استان

ها را  گیری صندوق كرده و با حضور در روستا و تشکیل جلسات گروهی با زنان و مردان روستایی، نحوه شکل

آورده و با  نام به عمل از داوطلبان برای عضویت در صندوق ثبت كند. سپس توجیه و مزایای آن را تشریح می

ها و مقررات داخلی صندوق، نحوه  برگزاری جلسات گروهی با افراد، نحوه كار جمعی، تنظیم دستورالعمل 

انداز، اعطای اعتبار، نظارت گروهی، نحوه آوری پس برگزاری جلسات، تنظیم صورتجلسات و نحوه جمع

 دهد.  ارمزد و مسائلی از این دست را آموزش می بازپرداخت، نرخ ك

شود تا ضمن ترسیم نقشه اجتماعی روستا و تعیین  در مرحله بعد، از اعضای صندوق خواسته می

بندی بر اساس نوع فعالیت )گاوداری، مرغداری، باغبانی، زراعت،  های فقر و ثروت در روستا، اقدام به گروهمالك 

 ی هر گروه، سرگروه تعیین كنند. ( كرده و برا ……بافی و قالی

روز   15در جریان اجرا، سرگروه باید از سواد و تجربه كافی برخوردار بوده و در ابتدای هر جلسه كه هر 

اند از ابتدای كار ماهیانه  شود، گزارش عملکرد اعضای گروه را ارائه كند. اعضای صندوق موظف یکبار برگزار می

انداز  به صندوق واریز كنند. پس از شش ماه دفتر امور زنان تا سه برابر پس انداز، مبلغی را به عنوان پس 

دهد و صندوق موظف  میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه در اختیار گروه قرار می  20آوری شده را تا سقف جمع

 گیری و بلوغ، این مبلغ را بازپرداخت كند. است پس از طی دوره شکل 

طرح به شکل گروهی است. درخواست وام اعضاء در جلسات مشترك مطرح  دهی در این سازوكار وام 

شود. هنگام اعطای وام به گیری میشده و پس از بررسی، نسبت به اولویت پرداخت به هریک از اعضاء تصمیم 

یک فرد، تمام افراد گروه مسئول بازپرداخت وام هستند )وجود تعهد مشترك(. سرگروه موظف است ضمن تایید  

هم گروهش و توانایی بازپرداخت او قبل از دریافت وام، بر عملکرد وی نظارت كرده و اقساط وام را از وی نیاز 

 وصول و در جلسات صندوق، گزارش عملکرد اعضاء را به هیات مدیره ارائه كند. 

های موردی انجام شده توسط مركز تحقیقات وزارت جهاد كشاورزی، ایجاد این  بر اساس بررسی

 ا دارای دستاوردهایی چند بوده است:هصندوق 
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های پرداخت شده در قالب این طرح منجر به ایجاد دارایی شده است؛ در  درصد موارد وام  78 •

درصد از موارد، ایجاد دارایی به شکل مولد و در چهار درصد از موارد به خرید كاالهای  96

 مصرفی مانند یخچال، منجر شده است؛ 

 بودند؛ ها قبال وام و اعتبار بانکی دریافت كرده اعضای صندوقدرصد از  21تنها  •

ها، فراهم نبودن شناخت دقیق از وضعیت به عنوان یک نمونه موردی، ناكافی بودن میزان وام  •

ها، عدم نیازسنجی دقیق از وضعیت زنان روستایی، تغییرات روستاهای محل تشکیل صندوق 

راف زیاد اعضاء و همچنین عدم بازپرداخت وام در  زیاد در كادر كارشناسان طرح، ضریب انص

های بالعوض  های اعطایی با كمک پنداری ماهیت وام بلندمدت توسط اعضاء )بدلیل همسان 

ترین ( از مهم…قبلی ارائه شده توسط جهادسازندگی، استفاده وام توسط همسران اعضاء و

 ( 1385نیا و دیگران یها در استان كرمانشاه بوده است )محمدقلعوامل شکست صندوق 

مزیت این الگو در درجه اول دنبال كردن نگرش نخست پس انداز است. عالوه بر این تالش شده است 

های  تا از افراد بومی شاغل در ادارات جهادكشاورزی برای توجیه روستاییان به منظور تشکیل صندوق و آموزش

ایجاد ارتباط و پذیرش آنان از سوی گروه هدف، كار  اولیه استفاده شود كه به علت وجود اشتراكات فرهنگی، 

شود و  شود. عالوه بر این از آنجا كه تنها یکبار در ابتدای فعالیت به صندوق وام داده میتوضیحی بسیار ساده می 

صندوق موظف به بازپرداخت آن است، وابستگی به منابع مالی دولتی به حداقل رسیده و در صورت عملکرد  

 شود. انداز اعضاء محقق می پایداری آن بدون نیاز به منابع دولت و از طریق پس موفق صندوق، 

ای است كه به عنوان یک واسطه مالی كامل عمل كرده و خود به طور مستقل، سازمان صندوق به گونه

ایجاد  كند. عضو محور بودن این سازمان نیز ضمن انداز و اعتبار را به اعضاء ارائه می خدمات مالی همچون پس 

های عملیاتی  مزیت استفاده از اطالعات محلی و تضمین بازپرداخت اعتبار، موجب كاهش بسیار در هزینه 

های پرسنلی گیرند، هزینه شود. از آنجا كه اعضاء، داوطلبانه مدیریت اجرایی صندوق را بر عهده می صندوق می 

سطحِ اعضاء بر یکدیگر موجب تقویت رت همشود. از سوی دیگر فعالیت گروهی و نظانیز به صندوق تحمیل نمی 

 شود.های داخلی صندوق می كنترل 

های الگوهای موفق مالیه خرد برخوردار است، عضو محور  این الگو برغم بومی بودن، از بسیاری ویژگی 

یجی انداز اعضاء و از همه مهمتر ایفای نقش ترو بودن، استفاده از سازوكارهای گروهی و پرداخت وام از محل پس 

 دولت و عدم ایجاد وابستگی بلندمدت به منابع دولتی.  

شد امکان المللی، مستندسازی میهای بینچناچه مراحل اجرایی و عملیاتی این صندوق مانند نمونه 

 گیری بیشتری از تجارب آن وجود داشت. بهره
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 توان دست گذاشت:در ارزیابی نقاط قوت این طرح بر محورهایی چند می 

 دقیقگذاری هدف •

 بکارگیری سازوكارهای گروهی  •

 سازماندهی عضو محور  •

 استفاده از نهادها و اطالعات محلی •

 ارائه خدمات مالی توسط سازمان محلی ایجاد شده •

 های مالی به متقاضیان تاكید بر آموزش روش  •

 مشاركت متقاضی در فرآیند اجرایی •

 انداز تاكید بر پس •

 ای از جامعه هدفبرای بخش عمده فراهم كردن فرصت استفاده از خدمات طرح  •

 نقش ترویجی دولت  •

 عدم وابستگی قابل توجه به منابع مالی دولت  •

 شود:هایی نیز به این طرح نسبت داده می از سوی دیگر ضعف

 محدود بودن منابع انسانی و مالی در سطح سازمان مجری طرح  •

 عدم مستندسازی فرایندهای اجرایی و نتایج حاصل از عملکرد صندوق  •

 ها عدم ثبت قانونی و حقوقی صندوق  •

تا سال   رسمی رسیده و اجرایی  مرحله به  ،1379 سال آزمایشی در مرحله اجرای  از این طرح پس

  های برنامه تحت را عضو 5792 هاصندوق  این. است شده اندازی راه  صندوق 249 كشور استان 27 در 1388

  حداكثر  اند وكرده  دریافت وام بار 5 تا  یک  بین تاكنون هاصندوق  اعضای  .اندداده  قرار خود  اعتباری  و  آموزشی

از   هاصندوق  سرمایه از  درصد 30 شایان اطالع است حدود. است ریال میلیون 5 هاصندوق  این در وام مقدار

 .است شده تشکیل اعضاء اندازپس  محل

  از  بازپرداخت عدم موارد  تاكنون  و  است درصد 100 به نزدیک  هاصندوق  در  ها وام  بازپرداخت  نرخ

مطالعات انجام شده  .دارد وجود بازپرداخت در تأخیر هااستان برخی در گرچه است،  نشده گزارش هاصندوق 

 وامی نوعی هیچ به گذشته در هاصندوق  این گیرندگان وام درصدِ 80 دهد،می نشان توسط مجریان طرح

 . است شده اعضاء از  گروه این  های دارایی میزان و  درآمد شافزای  موجب اعطایی های وام  و نداشته دسترسی
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  زنان  شدن فعال و است  شده سپرده صندوق  اعضاء به  الزم های آموزش  از  پس هاصندوق  این  مدیریت

  نیز  توانمندسازی  اقتصادی، آثار كنار در كه طوری  به انجامیده، آنان اجتماعی نقش افزایش به روستا محیط در

 .هاستصندوق  این مهم عملکرد دستاوردهای  از یکی

 

 طرح پشتیبانی خدمات مالی خرد در روستا  .2.3

سازی سازوكارهای مالیه خرد )با تاكید  به منظور آزمون و بومی "پشیتبانی خدمات مالی خرد روستا"طرح 

ماه آغاز و پس از تکمیل مرحله نخست طرح در دی  1381بر روش بانکداری پیوندی( در كشور از شهریور 

به مورد اجرا گذاشته شده است. صندوق توسعه كشاورزی ملل متحد   1384، مرحله دوم آن از سال 1383

های هدف این طرح را زنان و جوانان و )ایفاد( و بانک كشاورزی تامین مالی این طرح را برعهده داشتند. گروه 

 دهند. افراد كم درآمد روستایی تشکیل می

های  دمات مالی خرد روستا )تاك( با همکاری بانک كشاورزی و سازمانالمللی توسعه خموسسه بین 

های آذربایجان شرقی، اردبیل، غیردولتی محلی، به عنوان مجری، مسئول طراحی و اجرای طرح در استان

آذربایجان غربی، كردستان و فارس انتخاب شده بود. این موسسه ماموریت داشت تا با اجرای آزمایشی طرح در  

 های مالیه خرد فراهم كند.  های مورد اشاره، زمینه را برای اجرای طرحاستان

 بر اساس قرارداد بانک كشاورزی با موسسه تاك، طرح در سه مرحله تعریف شده است:  

 های همبسته در چهار استان هدف : تشکیل گروه 1مرحله  •

 های خودیار  های همبسته به گروه : تبدیل گروه 2مرحله  •

 های خودیار  ها و پایداری گروه فعالیت : توسعه 3مرحله  •

 طرح دو هدف عمده خود را چنین تعریف كرده است:

 افزایش دامنه دسترسی گروه هدف به خدمات مالی از طریق بانکداری پیوندی  •

 درآمد روستا ایجاد اشتغال برای جوانان و زنان روستایی و افزایش درآمد خانوارهای كم  •

 دهی گروهی شامل  وام در برنامه اجرایی طرح دو روش 

 بسته )تعهد مشترك، وام فردی(  های هم الگوی گروه 

 و 
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 های خودیار )تعهد مشترك، وام گروهی(  الگوی گروه 

 به كار گرفته شده است.  

های اخیر، اجرای طرح بعد از مرحله آزمایشی های كالن بانک كشاورزی طی سال با توجه به تغییر سیاست 

استان مورد نظر به علت فقدان اطالعات   5با مشکل مواجه شده است. هرچند در مورد وضعیت فعلی طرح در 

كه طرح در مراحل اولیه خود در  توان عنوان داشت توان قضاوت قاطعی ارائه داد، اما میموثق و روزآمد، نمی

پذیری رسیده و تسهیالتی نیز  های خودیار موفق بوده و تعدادی از آنها نیز به معیارهای بانکزمینه تشکیل گروه 

 اند. از بانک كشاورزی دریافت كرده

 سرفصل قابل تفکیک است: 5مراحل اجرایی طرح در  

 انتخاب روستاهای محروم اما دارای ظرفیت توسعه .1

 های هدف تفاده از دانش محلی برای شناسایی گروه اس .2

 های هدف و آگاهی بیشتر و بهتر از شرایط اقتصادی و اجتماعی آنهاشناسایی گروه  .3

  713استان هدف با حجم نمونه  4روستای محروم در  12مطالعه اقتصادی اجتماعی در  .3.1

 خانوار 

 های همبسته و خودیار تشکیل گروه .4

 های تشکیل شده در طرح  گروه برقراری پیوند میان بانک و .5

تواند راهنمای  شود، میهای این طرح كه به عنوان گام اول اجرای مالیه خرد در كشور قلمداد میآموزه 

پذیری در كشور باشد، اما به علت ادامه نیافتن طرح و رها شدن آن در نیمه راه، باید عنوان های بانکعمل طرح

اختصاص داد. با این وجود در مصاحبه با یکی از مجریان طرح مالیه خرد روستا در  یک تجربه نافرجام را به آن 

استان فارس، تالش شده است فراز و فرودهای اجرایی آن شناسایی شده و تجاربی از آن برای اجرای طرح 

 برگرفته شود.   "زاهدان رسمی  غیر های سکونتگاه پذیری دربانک  آموزش  و كارآفرین های گروه  تشکیل"

 در استان سیستان بلوچستان   " بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد" طرح  .2.4

با هدف بهبود زندگی  1383-1380های حدِ فاصل سال  " بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد"طرح 

خانوار ساكن روستای دهان واقع در بخش نبت   200خانوار ساكن شیرآباد زاهدان و  200خانوار )  400

صندوق توسعه پایدار  "( در استان سیستان و بلوچستان به روش مشاركتی با همکاری شهرستان نیکشهر

ریزی و دفتر عمران سازمان ملل متحد انجام شده است. در چارچوب این  در سازمان مدیریت و برنامه  "خانواده

 های محلی )گروه( با مشاركت ساكنین دو محلۀ مورد نظر، شکل گرفتند. طرح سازمان 
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ای، اعطای وام بدون وثیقه، استفاده از اطالعات  ز ابتکارهای مدرن مالیه خرد نظیر ضمانت زنجیره این طرح ا

های پویا و تنبیه اجتماعی و ارتباط میان  های یکدیگر، انگیزه دهی گروهی، نظارت افراد بر فعالیت محلی، وام 

های خودیار  طرح مانند الگوی گروه  برد. همچنین نوع سازماندهیسازمان محلی و سایر نهادهای محلی بهره می

است. ارائه خدمات مالی طرح توسط سازمان محلی صورت گرفته و نیازی به بانک برای ارائه خدمات نبوده است. 

های موفق مالیه خرد دارد.  ها نزدیکی بیشتری با الگو سررسید اقساط و نحوه بازپرداخت نیز نسبت به سایر برنامه 

 است. "اندازنخست پس "اول دنبال كردن نگرش  مزیت این الگو در درجه

های الزم به آنها داده شد. در همین چارچوب یک  یار انتخاب، و آموزش برای اجرای طرح، ابتدا چند توسعه

ریزی كشور برای  یاران با همکاری برنامه توسعه عمران ملل متحد و سازمان مدیریت و برنامهگروه از توسعه

های تشکیل، آموزش و  های آموزشی به كشور نپال اعزام شدند و به صورت نظری و عملی شیوه شركت در كارگاه

گروه را بر عهده   3اندازی حداقل های محلی را آموختند. سپس هریک از آنها مسئولیت راهنظارت بر سازمان

 گرفتند.  

در شیرآباد زاهدان آغاز به كار كرد.   1380ان در خردادماه یاراولین سازمان محلی )گروه( توسط توسعه

 یاران در این طرح مشتمل بود بر: های اصلی توسعهفعالیت 

 تشخیص مخاطبان به صورت مشاركتی؛   •

 های محلی برای تشکیل و اداره جلسات ادواری؛ آموزش اعضای سازمان  •

 ولیه؛ گیری برای انتخاب رییس و منشی توسط خود اعضای جلسات اپی •

 كسب و كارهای كوچک به منظور ارائه تقاضای وام؛  های الزم برای تهیه طرح آموزش مهارت  •

 آموزش چگونگی تنظیم و نگهداری اسناد گروه؛ •

 های مربوط به مشکالت اعضای گروه و كمک برای حل آنها.مشاركت در بحث •

محلی در بانک منطقه، مفتوح و  انداز برای هر سازمان یار یک حساب پس به منظور پرداخت وام، توسعه

شد. بر اساس توافق بین اعضاء، نیازهای اعتباری افراد در جلسه  انداز اعضاء در همین حساب نگهداری میپس 

ای شامل نام وام گیرنده،  شد. سپس برای هر پرداخت، مصوبهبندی میمطرح شده و براساس نظر جمع، اولویت

شی سازمان تهیه و مشخصات طرح كسب و كار و فرم ارزیابی تکنیکی به با موافقت و امضای اعضاء، رییس و من

شد. این فرم، به همراه درخواست وام به دفتر مركزی )صندوق توسعه پایدار خانواده در سازمان  آن پیوست می 

صورت  ریزی( به نمایندگی از برنامه عمران ملل متحد ارسال شده و پس از تایید، مبلغ وام به مدیریت و برنامه

میلیون ریال بوده  3شد. سقف وام به طور معمول گیرنده میدرصد اعضاء، تحویل وام  80چک بانکی در حضور 
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میلیون ریال قابلیت افزایش داشت. مطابق رویه معمول در اعتبارات   5یار سازمان، تا كه با تایید اعضاء و توسعه

 شد. طالبه نمیای از وام گیرندگان در این طرح مگونه وثیقه خرد، هیچ 

های این طرح حذف بهره از بازپرداخت وام است. این امر موجب شده تا افراد نسبت به یکی از ویژگی 

انداز اجباری  های مذهبی مواجه نشوند. ضمن آنکه استفاده از ابتکار پس مشاركت در این فعالیت با محدودیت 

زمان محلی تقویت شود. نکته قابل تاكید آن است كه هنگام ارائه وام سبب شد تا پایداری و خودگردانی مالی سا

های اعطا  انداز نسبت به وام با توجه به استقالل عمل سازمان محلی در ارائه خدمات مالی، ضریب جذب پس 

 شده، بسیار باالتر از طرح ایفاد است.

لی رها شد و متاسفانه این طرح در استان سیستان و بلوچستان بعد از دو سال اجرا از سوی متولی اص

های  های شکل گرفته به صورت محدود، فعالیت مستقل خود را ادامه دادند. بخش قابل توجهی از وام گروه 

اند. در ارزیابی عمومی، نقاط قوت طرح بسیج پرداخت شده در چارچوب این طرح نیز عموما بازپرداخت نشده

 بندی كرد: هتوان در چند عنوان طبقاجتماعی و اعطای اعتبارات خرد را می 

 تعبیه سازوكارهای گروهی  •

 بکارگیری سازماندهی عضو محور  •

 های ایجاد كسب و كار به متقاضیانتاكید بر آموزش تهیه طرح  •

 مشاركت متقاضی در فرآیند اجرایی   •

 انداز  تاكید بر پس •

از سوی دیگر عدم تخصیص منابع استانی و عزم برای گسترش فعالیت در سطح منطقه از سوی مسئولین محلی  

و وابستگی كامل طرح به منابع حامیان مالی، موجب شد تا با یک تغییر در سطح مدیران اجرایی سازمان  

 پشتیبان، كلیت طرح با چالش جدی مواجه و آنگاه متوقف شود. 


